PARTOLA OYK
HULEVESIEN HALLINTA

HULEVESIEN HALLINTA - YHTEENVETO
- Hulevesien hallinnan tavoitteet:
1) Rankkasateiden aikaiset virtaamat Partolan osayleiskaava-alueelta Härmälänojaan eivät kasva tulevaisuudessa
2) Partolan osayleiskaava-alueelta Härmälänojaan johtuvien hulevesien laatu on parempi kuin nykytilanteessa

- Hulevesien hallinnan periaatteet:
o

Hulevesien hallinta toteutetaan hajautetusti. Tämä tarkoittaa, että hulevesiä hallitaan sekä korttelikohtaisilla että yleisille
alueille sijoittuvilla rakenteilla.

o

Hulevesien hallintaa pyritään ohjaamaan maanpäällisiin vihreään infrastruktuuriin tukeutuviin menetelmiin (mm. vihreän
kasvipeitteisen pinnan lisääminen, läpäisevät päällysteet, viherpainanteet, sadepuutarhat, ym.)

o

Vihreään infrastruktuuriin tukeutuvat hallintajärjestelmät voivat ketjutettuna toimia jopa tehokkaammin hulevesien
määrällisessä hallinnassa kuin yksittäiset keskitetyt rakenteet. Lisäksi vihreään infrastruktuuriin tuketuvat rakenteet edistävät
tehokkaammin myös hulevesien laadullista hallintaa sekä lisäävät alueen viihtyisyyttä ja luontoarvoja.

KORTTELLIKOHTAINEN
HULEVESIEN HALLINTA

TUNNUSLUVUT MAANKÄYTÖN MUUTOKSELLE (1/2)
•

Muutos pinnoitteissa
•

Pysäköintialue (pysäköintialueet, kadut,
muut läpäisemättömät pinnat)

•

Sora-/hiekkapiha (läpäisevät pinnat)

•

Katto

•

Viheralue (kaikki vihreät pinnat)

TUNNUSLUVUT MAANKÄYTÖN MUUTOKSELLE (2/2)
•

Muutos läpäisemättömän pinnan määrässä

Erotuksesta muodostuu
tarve hulevesien hallinnalle

Valumakertoimet
•

Pysäköintialueet

80 %

•

Sora-/hiekkapiha

10 %

•

Katto

90 %

•

Viheralue

0%

Pinta-ala x
valumakerroin

HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITTEET
1. Ensisijainen tavoite varmistaa, etteivät
rankkasateiden aikaiset virtaamat Partolan
alueelta Härmälänojaan kasva tulevaisuudessa
Virtaamien kasvamiseen ja äärevöitymiseen
vaikuttavat tekijät:
a.

Läpäisemättömän pinnan lisääntyminen

b.

Rankkasateiden äärevöityminen tulevaisuudessa
(sateiden intensiteetin ennustettu kasvavan 20 %
2100-luvun loppuun mennessä)

c.

Alueellisen kuivatuksen tehostuminen

Virtaamien äärevöitymisen hallinta:

Hallintakeinot

1. Vihreän pinnan ja kasvipeitteen maksimointi
(mittarina esimerkiksi Viherkerroin-analyysi)
-

2. Vettä läpäisevien pinnoitteiden suosiminen
-

-

Hallintakeinot

Partolan alue on jo nykyisellään voimakkaasti
rakentunut käsittäen laajoja kattopintoja ja
pysäköintialueita

→ Alueen virtamaatila on jo nykyisellään
äärevöitynyt = virtaamat kehittyvät nopeasti
sateen alussa ja tyrehtyvät nopeasti sateen
tauottua

Hiekka- ja sorapihat, läpäisevät päällysteet

3. Vesiä suodattavat ja imeyttävät rakenteet

2. Virtamaatilan säilyttäminen mahdollisimman
luonnonmukaisena
-

Nurmialueet, puut, viherkatot, viherkannet

Painanteet, avo-ojat, sadepuutarhat, suodatus- ja
imeytyskaistat

4. Maanpäälliset ja maanalaiset viivytysrakenteet
-

Syöksytorvien allasrakenteet, viivytyssäiliöt, kasetit ja –tunnelit

Hallintarakenteiden hajauttaminen:
-

Hulevesien hallintajärjestelmä on moniportainen
koostuen kaikista edellä mainituista
korttelikohtaisista ja yleisille alueille sijoittuvista
hallintamenetelmistä

→ Hajautettu hallintajärjestelmä on tutkitusti
tehokkaampi virtaamien hallinnassa kuin esimerkiksi
yksi keskitetty viivytysallas

KORTTELIKOHTAINEN HALLINTATARVE (1/2)
Mitallistaminen:
-

Tavoite: korttelikohtaiset äärivirtaamat eivät
kasva nykyisestä
Hallintatarpeen mitoitus:

= Hulevesien hallintatarve mitoitetaan lisääntyneen
läpäisemättömän pinnan kasvun ja
ilmastonmuutokset vaikutuksen (+20 %)
perusteella

-

a.
b.

Viivytysvelvoite suhteutettuna
korttelin läpäisemättömän pinnan
määrään 0,2 m3/100 m2

Mitoitussade: perinteisesti mitoituksessa
käytetty keskimäärin kerran 5 vuodessa
toistuva, 10 min kestoinen rankkasade
-

Nykytilanne: 150 l/s/ha

-

Tuleva tilanne: 180 l/s/ha

kattaa lisääntyvän läpäisemättömän
pinnan määrän
huomioi rankkasateiden
äärevöitymisen tulevaisuudessa

→ Korttelin luokittelu hallintatarpeen
intensiivisyyden mukaan
Läpäisemätön pinta
x sadekertymä

KORTTELIKOHTAINEN HALLINTATARVE (2/2)
Mitallistaminen:
-

Uudisrakennetuilla kiinteistöillä aluekuivatuksen
tehokkuus voi olla moninkertainen vanhaan
vastaavaan verrattuna

Hallintatarpeen mitoitus:

a.

Syitä:
-

vanhalla kiinteistöllä syöksytorvet purkavat vedet
monesti suoraan kiinteistön pihamaalle

-

päällystetyllä piha-alueella ei ole välttämättä
lainkaan ritiläkaivoja tai niitä voi olla hyvin
harvassa

-

b.
c.

Viivytysvelvoite suhteutettuna
korttelin läpäisemättömän pinnan
määrään 0,2 m3/100 m2

Kiinteistön kuivatus tukeutuu sitä reunustaviin avoojiin, joissa vedet johtuvat heikosti eteenpäin

→ Uudisrakennettavilta kiinteistöiltä vaaditaan
yhden pykälän tiukempaa hallinnan mitoitusta kuin
täydennysrakennettavilta kiinteistöiltä

kattaa lisääntyvän läpäisemättömän
pinnan määrän
huomioi rankkasateiden
äärevöitymisen tulevaisuudessa
huomioi uudisrakennettavat
kiinteistöt

Läpäisemätön pinta
x sadekertymä
+ uudisrakennus (kyllä/ei)

→ Korttelin luokittelu hallintatarpeen
intensiivisyyden mukaan
+ uudisrakennetta--ville kiinteistöille
astetta tiukempi mitoitus

KORTTELIKOHTAINEN LUOKITTELU HULEVESIEN
HALLINTATARPEEN MUKAAN
Hallintatarpeen luokittelu
-

Luokittelu määräytyy sen mukaan, kuinka suuri
viivytystarve on suhteutettuna korttelin
läpäisemättömän pinnan määrään
-

-

Uudisrakennettavilla kiinteistöillä luokitus nousee
automaattisesti seuraavaan luokkaan

Hallintatarve luokiteltu 3 luokkaan:
-

-

-

Vihreä: kevyt luokka
-

Hulevesien hallinnantarve 0,1-0,2 m3/100 m2

-

Ensisijaisena hallintakeinona vihreän pinta-alan lisääminen
(mittarina esimerkiksi Viherkerroin-analyysi) täydennettynä
yksittäisillä maanpäällisillä hallintarakenteilla

Sininen: keskiraskas luokka
-

Hulevesien hallinnantarve 0,2-0,5 m3/100 m2

-

Vihreän pinnan lisääminen, maanpäälliset hallintarakenteet,
täydennettynä pienimuotoisella maanalaisella viivytyksellä

Punainen: raskas luokka
-

Hulevesien hallinnantarve 0,5-1,0 m3/100 m2

-

Vihreän pinnan lisääminen, maanpäälliset hallintarakenteet,
maanalaiset viivytysrakenteet

Hulevesien hallintamenetelmien kirjasto (liite 1)
SINIVIHREÄN INFRASTUKTUURIN TYÖKALUPAKKI

JATKOSUUNNITTELU
(HUOMIOITAVAA KORTTELIKOHTAISEN HULEVESIEN HALLINTARPEEN MÄÄRITYKSESSÄ)

-

Esitetty hulevesien hallintatarpeen luokittelulla 3 eri luokkaan antaa raamit hulevesien hallinnan jatkosuunnittelulle,
jossa maanpäälliset sinivihreään infrastruktuuriin perustuvat ratkaisut pystytään nostamaan keskeiseksi osaksi
hulevesien hallintaketjua

-

Tarkempi korttelikohtainen hulevesien hallintatarve määritetään asemakaavoituksen yhteydessä

-

Korttelikohtaisen hulevesien hallintatarpeen määrityksessä tulisi pyrkiä välttämään tarpeettoman tiukkoja hulevesien
viivytysvelvoitteita, mutta huomioida kuitenkin samalla etteivät Härmälänojaan kohdistuvat virtaamat saisi kasvaa
nykyisestä

➢

Liian tiukat hulevesien viivytysvelvoitteet ajavat kiinteistöt herkästi yksinomaan maanalaisiin viivytysratkaisuihin,
erityisesti jos hulevesien hallinnan suunnittelua ja toteutusta ei kaavavaiheessa tueta muilla maanpäälliseen hallintaan
ohjaavilla työkaluilla
-

-

-

Maanalaiset viivytysrakenteet toimivat ainoastaan hulevesien määrällisessä hallinnassa

Maanpäällisillä vihreään infrastruktuuriin tukeutuvilla hallintaratkaisuiden etuja:
-

Ketjutettuna voivat toimia jopa tehokkaammin hulevesien määrällisessä hallinnassa

-

Edistävät myös laadullista hallintaa

-

Edistävät alueen viihtyisyyttä ja luontoarvoja

Sinivihreän infrastruktuurin hyödyntämistä tukevia työkaluja jatkosuunnitteluun:
-

Viherkerroin: Asetetaan tavoitteet kortteli-/tonttikohtaiselle vihreän pinnan määrälle (kts. Viherkerroin)

-

Huomioidaan kaikki vihreä pinta täysimääräisenä vaadittuja hulevesien viivytystilavuuksia laskettaessa (koskee myös viherkattoja ja
kansipihojen viheralueita). Toisin sanoen kaikkien vihreiden pintojen valumakerroin on 0 %, eikä niitä huomioida viivytystilavuuksia
laskettaessa. Johtoajatuksena, että vihreiden pintojen hyödyntämisestä palkitaan (= ei aiheuta viivytysvelvoitteita) eikä rangaista.

ESIMERKKI
•

Veskan kortteli (13 A)

Viivytysvelvoite suhteutettuna
korttelin läpäisemättömän pinnan
määrään 0,20 m3/100 m2
→ Vihreä luokka

ESIMERKKI
•

Kortteli 9

Viivytysvelvoite suhteutettuna
korttelin läpäisemättömän pinnan
määrään 1,0 m3/100 m2
→ Punainen luokka

ESIMERKKI
•

Kortteli 8

Viivytysvelvoite suhteutettuna
korttelin läpäisemättömän pinnan
määrään < 0
Uudisrakennus (k/e)

→ Sininen luokka

