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Biosuodatus
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaavedet
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja
luonnonmonimuotoisuus

Soveltuvuus/lisätiedot
erinomainen: pysäköintialueet, katujen varret (Green Street)
erinomainen: suodatuspainanteet
välttävä: tukkeutuu herkästi työmaakuormituksesta, vaatii
kunnostuksen työmaan valmistuttua
erinomainen: pidättää hyvin ravinteita ja metalleja sekä
biologisesti että maaperään absorboitumalla ja kestää myös
kohtalaista kiintoainekuormitusta
hyvä: myös hulevesien imeytymistä tapahtuu maaperästä
riippuen jonkin verran
hiekoitushiekan poisto keväisin, liian kasvillisuuden ja
kasvinjätteiden poistaminen ja lammikoitumisalueen
syventäminen aika ajoin
Biosuodatusalueiden toteutuksen yhteydessä on mahdollisuus
tukea luonnon monimuotoisuutta. Niillä parannetaan myös
alapuolisiin vesiin laskevien vesien laatua.
Biosuodatusalueet lisäävät alueen luonnonmonimuotoisuutta,
kun ne suunnitellaan niin että:
suositaan kotimaisia luonnonkasveja, joilla alueen
monimuotoisuuden kannalta merkitystä
biosuodatusalueet muodostavat yhteyden muihin
viheralueisiin, niin että ne täydentävät ekologista
verkostoa
niissä on myös kukkivia kasveja pölyttäjiä varten

Kasvillisuus edistää juuristollaan maaperän vedenläpäisevyyttä, haihduttaa vettä maaperästä ja sitoo
haitta-aineita. Veden imeytyminen kasvualustaan hidastaa huleveden päätymistä kuivatusverkostoon ja
myös kasvualustan mikrobitoiminta osaltaan käyttää vesistä ravinteita.
Kasvillisuuteen pohjautuvissa hulevesien hallintamenetelmissä hulevedet imeytetään kasvien
kasvualustaan, josta hulevedet päätyvät kasvien käyttöön. Ylimääräinen vesi kuivatetaan salaojilla.
Biosuodatusalue muotoillaan matalaksi painanteeksi, jossa sateella kertyvä vesi varastoituu silloin kun
tulovirtaama ylittää imeytymisen nopeuden. Lisäksi lammikoitumisalueelle tarvitaan ylivuotorakenne,
jonka kautta lammikoitumisalueen tilavuuden ylittävä vesimäärä puretaan. Biosuodatusalueen
kasvillisuuden vakiinnuttua näkyvä vesi imeytyy suodatinkerrokseen rankkasateenkin jälkeen
muutamassa tunnissa.
Tyypillinen mitoitus biosuodatusrakenteelle, kun sitä käytetään hulevesien laadun hallintaan, on 2 % sille
kohdistuvan päällystetyn alueen pinta-alasta. Tämä mitoitus riittää 2 mm sademäärälle, joka vastaa 2 %
päällystetyn alueen pinta-alasta 10 cm lammikoitumissyvyydellä.
Biosuodatusalueen kasvillisuus valitaan kosteutta kestävästä lajistosta käyttötarkoituksen mukaan,
parhaimmillaan voidaan toteuttaa näyttäviä monen lajin kukkivia sadepuutarhoja.
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Yllä: Katualueen hulevesien hallintaa biosuodatusrakenteella, Espoo [1]

Yllä: Tyyppikuva biosuodatuksen toiminnasta ja johtamis- ja ylivuotojärjestelyistä. [1]
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Biopidätys, sadepuutarhat, viherpainanteet
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaat
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja luonnon
monimuotoisuus

Soveltuvuus/lisätiedot
hyvä, pysäköintialueet, katujen varret
hyvä, viherpainanteet, sadepuutarhat
välttävä, vaatii kunnostuksen työmaan valmistuttua
kohtalainen; haitta-aineiden pidättyminen biologisesti vaatii
riittävän viipymän
hyvä…erinomainen; myös hulevesien imeytymistä tapahtuu
maaperästä riippuen jonkin verran
riippuu rakenteen toteutustavasta, useimmiten niitto tai
raivaus vähintään kerran vuodessa, lietteen ja hiekoitushiekan
poisto tarpeen mukaan
Näiden kohteiden toteutuksen yhteydessä on mahdollisuus
tukea luonnon monimuotoisuutta. Niillä parannetaan myös
alapuolisiin vesiin laskevien vesien laatua.
Sadepuutarhat ja viherpainanteet lisäävät alueen
luonnonmonimuotoisuutta, kun ne suunnitellaan niin että:
suositaan kotimaisia luonnonkasveja, joilla alueen
monimuotoisuuden kannalta merkitystä
sadepuutarhat ja viherpainanteet muodostavat
yhteyden muihin viheralueisiin, niin että ne
täydentävät ekologista verkostoa
niissä on myös kukkivia kasveja pölyttäjiä varten
Alueet muodostavat erilaisia elinympäristöjä matkivia
kokonaisuuksia (niittyjä, kosteikkoja)
Kasvillisuudessa on kerroksellisuutta

Näille menetelmille ja biosuodatukselle on yhteistä, että niiden käsittelyvaikutus perustuu kasvillisuuden
käyttöön. Tyypillisesti nämä menetelmät ovat kuitenkin pinta-alaltaan biosuodattimia laajempia eikä
biosuodatuksessa käytettyä, kauttaaltaan salaojitettua kasvualustaa käytetä. Sen sijaan vesi poistuu
rakenteesta sekä maaperään imeytymällä, haihtumalla että suoraan pois virtaamalla.
Kasvillisuus edistää juuristollaan maaperän vedenläpäisevyyttä, haihduttaa vettä maaperästä ja sitoo
haitta-aineita. Veden imeytyminen kasvualustaan hidastaa huleveden päätymistä kuivatusverkostoon ja
myös kasvualustan mikrobitoiminta osaltaan käyttää vesistä ravinteita. Rakenteet muotoillaan
tyypillisesti matalaksi, rehevän kasvillisuuden täyttämäksi painanteeksi, jossa sateella kertyvä vesi
varastoituu. Normaalioloissa painanne on pääosin kuiva, vaikka painanteessa voi olla pysyvän veden osa
kiintoaineksen laskeuttamista varten.
Painanteen tilavuuden ylittävä vesimäärä puretaan ylivuotorakenteen kautta. Painanteen tyhjenemisaika
riippuu ylivuodon ja purkurakenteen mitoituksesta. Tyypillisesti virtaaman viivytyksessä pyritään
vähintään useiden tuntien viipymään. Vedenlaadun parantaminen kiintoainesta laskeuttamalla puolestaan
vaatii noin vuorokauden vähimmäisviipymän pysyvällä vesialueella, mikä tarkoittaa merkittävästi
laajempaa rakennetta kuin jos pyritään pelkkään virtaaman viivyttämiseen. Biopidätyksen vaikutus
vedenlaatuun jää vaatimattomaksi, jos riittävän suurille rakenteille ei ole tilaa.
Painanteen mitoitus riippuu haluttavasta viivytysvaikutuksesta. Rakenteet ovat tyypillisesti
matalarakenteisia. Kasvillisuus valitaan kosteutta kestävästä lajistosta käyttötarkoituksen mukaan,
parhaimmillaan voidaan toteuttaa näyttäviä monen lajin kukkivia sadepuutarhoja.
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Yllä vasemmalla: syksyinen valokuva Painija Eino Leinon puiston sadepuutarhamaisesta kosteikosta
Kuopion asuntomessualueella. Kuva on otettu syyskuussa 2011, kaksi vuotta kosteikon rakentamisen
jälkeen. [1]
Yllä oikealla: biopidätysalue/sadepuutarha pysäköintialueen reunalla, Trondheim, Norja. Kuva on otettu
syyskuussa 2015. V-padolla karkeimman kiintoaineksen johtuminen sadepuutarhaan estetään.

Yllä: Rambollin suunnittelema rehevänä viherpainanteena toteutettu biopidätys Suurpellon alueella
Espoossa. [1]
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Luonnonmukaiset avouomat
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaat
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja
luonnonmonimuotoisuus

Soveltuvuus/lisätiedot
erinomainen
heikko…kohtalainen; uomat jäävät sateettomaan aikaan
kuiviksi
heikko, ei riitä työmaavesien käsittelyksi
vähäinen…kohtalainen
kohtalainen
niitto ja raivaus tarpeen mukaan
Luonnonmukaisten avouomien toteutuksen yhteydessä on
mahdollisuus tukea luonnon monimuotoisuutta merkittävästi.
Sillä niiden avulla voidaan luoda elinympäristöjä myös
uhanalaisille vesielinympäristöjen eliölajeille.
Avouomat lisäävät alueen luonnonmonimuotoisuutta, kun ne
suunnitellaan niin että:
Uoman geometria muistuttaa luonnontilaista,
mutkittelevaa uomaa
uoman luiskat ovat riittävä matalat tai rannan
jyrkkyydessä on luontaisen kaltaista vaihtelua, joka
luo vaihtelevia elinympäristöjä erilaisille eliölajeille
uoman varrelle syntyy myös matalia
kosteikkoalueita, jotka ovat erityisen merkityksellisiä
esim. linnustolla ja kalastolle
suositaan kotimaisia luonnonkasveja, joilla alueen
monimuotoisuuden kannalta merkitystä
Uoman suunnittelussa huomioidaan myös luontaisten
mikrovirtausten syntyminen
Uoman varrella ja pohjalla on kiviä suojapaikoiksi ja
mikrovirtausten syntymiseksi
uomat muodostavat yhteyden muihin viheralueisiin,
niin että ne liittyvät siniviherverkostoon
niissä on myös kukkivia kasveja pölyttäjiä varten

Avouomaverkoston eroosionkestävyys paranee, kun uomien poikkileikkaus toteutetaan terassimaisena.
Tällöin suurilla virtaamilla vesi leviää uomaa ympäröiville kasvipeitteisille tulvaniityille, joissa kasvillisuus
hidastaa virtausnopeutta ja sitoo maata juuristollaan. Virtaaman tasaantumista ja hulevesien viipymää
avouomaverkostossa voidaan edistää supistamalla uomaa sopivissa kohdin pohja- ja putkipadoin ja
muodostamalla siten laajempia tulvaniittyjä. Padoilla tulee olla eroosiota kestävä ylivuoto.
Uoman terassoitu poikkileikkaus ei ole pelkästään suoraluiskaista ojamaista poikkileikkausta kauniimpi ja
kestävämpi, vaan se myös lisää uoman ympäristön kasvuvyöhykkeitä ja uoman ympäristössä viihtyvän
eliöstön lajirunsautta. Parhaimmillaan luonnonmukaiset purouomat voivat olla merkittäviä ekologisia
käytäviä, uhanalaisten lajien turvapaikkoja ja biodiversiteetin säilyttäjiä kaupunkiluonnossa.

Yllä: tyyppikuva uoman terassoinnista.[1]
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Yllä: Rambollin suunnittelemaa Monikonpuron terassoitua uomaa Espoon Leppäviidassa [2]

Yllä: Luonnonmukaista terassoitua avouomaa, Trondheim, Norja [1]
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Huleveden viivyttäminen ja varastointi maanpinnalla
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaat
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja
luonnonmonimuotoisuus

(

)

Soveltuvuus/lisätiedot
erinomainen
erinomainen; rännisyöksyjen eduslaatikot
vaatii kunnostuksen työmaan valmistuttua
vähäinen…kohtalainen
erinomainen
riippuu rakenteesta
Veden viivytys rakenteiden toteutuksen yhteydessä
mahdollisuus tukea luonnon monimuotoisuutta merkittävästi.
Sillä niiden avulla voidaan luoda elinympäristöjä myös
uhanalaisille vesielinympäristöjen eliölajeille.
Nämä rakenteet lisäävät alueen luonnonmonimuotoisuutta,
kun ne suunnitellaan niin että:
Altaiden yms. laiteet (raunaluiskat) ovat riittävän
matalat tai rannan jyrkkyydessä on luontaisen
kaltaista vaihtelua, joka luo vaihtelevia
elinympäristöjä erilaisille eliölajeille
vesiaiheen laiteille syntyy myös matalia
kosteikkoalueita, jotka ovat erityisen merkityksellisiä
esim. linnustolla ja kalastolle
suositaan kotimaisia luonnonkasveja, joilla on alueen
monimuotoisuuden kannalta merkitystä
Laiteilla ja pohjalla on kiviä suojapaikoiksi
kohteet muodostavat yhteyden muihin viheralueisiin,
niin että ne liittyvät siniviherverkostoon
niissä on myös kukkivia kasveja pölyttäjiä varten

Laadullisen käsittelyn lisäksi hulevesiä voidaan viivyttää ja varastoida maanpinnalla hyödyntämällä
hulevesiä erilaisissa vesiaiheissa. Toteutustavat voivat poiketa toisistaan huomattavasti alueen luonteesta
riippuen – vesipinta voi olla avoin, osittain tai kokonaan kasvillisuuden peittämä tai vesi varastoidaan
kivien väliin, tasausalue voi kuivua kokonaan (tulvaniitty) tai siihen voi jäädä pysyvä matalavetinen
vesipeili myös kuivaan aikaan, järjestelmä voi koostua useista pienistä tai yhdestä suuresta osasta, allas
voi olla veistoksellinen tai luonnonmukainen.
Viivytysaltaassa on oltava riittävästi tyhjää varastotilaa vastaanottamaan rankkasateesta aiheutuvat
vesimäärät ja sen tulee purkaa siihen kertyneet vedet riittävän hitaasti eteenpäin. Käytännössä tarvitaan
tilapäisen lammikoitumisen sallivaa aluetta sekä purkuvirtaaman kuristus, joka saadaan aikaan esim.
ahtaalla purkuaukolla.
Maapohjaisia pysyvän vesipinnan ratkaisuja suunniteltaessa tulee huomioida pohjamaan ravinteikkuus.
Pienillä alueilla, joissa kuivan ajan virtaama on käytännössä nollassa, voi veden heikon vaihtuvuuden
vuoksi pohjan läheinen vesikerros joutua hapettomaan tilaan mikäli lammikko on liian syvä. Tällöin
ravinteikkaasta pohjamaasta pääsee vapautumaan liukoista fosforia lammikon vesimassaan ja
viivytyslammikko voi toimia ravinteiden lähteenä sen sijaan että se pidättäisi ravinteita. Fosforin
vapautumista voidaan ehkäistä perustamalla pysyvän vesipinnan järjestelmät ravinneköyhille maille ja
toteuttamalla niitä vain riittävän matalina ja riittävän suurille valuma-alueille, jolloin veden vaihtuvuus
pitää lammikon pohjan hapekkaana.
Seuraavassa on esitetty valokuvin esimerkkejä erityyppisistä ratkaisuista.
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Yllä: Kattovesien viivytys voidaan toteuttaa hajautetusti heti syöksytorvien yhteydessä allasrakenteilla,
joihin voidaan yhdistää myös kasvillisuutta. Vasemmalla on yhdistetty kattovesien keräily- ja tasausastia
sekä sadepuutarha/biosuodatin, oikealla kattoveden keräilykouru ja tasausastia, jotka muodostavat
sateella putousmaisen vesiaiheen. Seattle, USA. [1]

Yllä vasemmalla: Hulevesien tasaustilavuutta laatoitetun kävelykadun/aukion yhteydessä, Seattle, USA
[1].
Yllä oikealla: Hulevesiä voidaan korttelipihan keskellä hyödyntää vesiaiheina tiiviissäkin ympäristöissä.
Malmö, Ruotsi. [2]
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Yllä: Rambollin suunnittelema hulevesien luonnonmukainen viivytysalue Kuohunharjunpuistossa,
Kangasalla. Käsittelyalueella yhdistyy kasvipeitteinen vesialue sekä tasaustilavuutta tarjoavat
tulvapenkereet. Rakenne keväällä sateen jälkeen ja kesällä kasvukauden aikana [1]
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Maanalaiset säiliöt
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaat
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja luonnonmonimuotoisuus

Soveltuvuus/lisätiedot
heikko…kohtalainen
hyvä
ei sovellu
ei vaikutusta
erinomainen
hiekoitushiekan poisto
Ratkaisu ei tue luonnon monimuotoisuutta.

Hyvin tiiviisti rakennetuilla tonteilla hulevesien viivyttäminen voi olla perusteltua toteuttaa maanalaisella
rakenteella, esimerkiksi hulevesikaseteilla tai ylisuuria putkia säiliöinä käyttämällä. Halutun
viivytysvaikutuksen aikaan saaminen edellyttää joko veden poistamista säiliöstä maaperään imeyttämällä
tai johtamalla vedet säiliöstä hulevesiverkostoon rajoittaen purkuvirtaamaa siten, että säiliö tyhjenee
riittävän hitaasti. Tästä syystä hulevesiverkostoon kuivatettavia säiliöitä on vaikea soveltaa
pientalotonteilla: pienillä vesimäärillä riittävän viivytysvaikutuksen aikaan saamiseksi liitos
hulevesiverkostoon tulisi tehdä niin pienellä aukkokoolla, että se tukkeutuisi helposti.
Maanalaisten ratkaisujen soveltamisessa tulee huomioida alueen pohjaveden pinta. Pohjaveden pinnan
alapuolelle asennettaessa hulevesikasetit jäävät pysyvästi täyteen vettä, joten niissä ei ole
tyhjätilavuutta hulevesivirtaaman tasaamiseen. Muovisia umpisäiliöitä käytettäessä puolestaan tulee
huomioida säiliön ankkurointi pohjaveden nostetta vastaan. Käytännössä säiliöitä ei suositella
käytettäväksi lainkaan pohjavedenpinnan alapuolella.
Säiliöiden sijoittelua rajoittaa myös suositus niiden asentamisesta vähintään 5 m etäisyydelle
rakennuksista ja maanalaisista rakenteista.
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Läpäisevät pinnoitteet
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaat
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja luonnonmonimuotoisuus

(

)

Soveltuvuus/lisätiedot
kohtalainen, huomioitava routimisherkkyys
hyvä, huomioitava routimisherkkyys
ei sovellu
hyvä
kohtalainen
vaihtelee päällysteen mukaan, tyypillisesti
vastaa tavanomaisia päällysteitä
Toteutuksen yhteydessä on mahdollisuus
tukea luonnon monimuotoisuutta, sekä
parantaa alapuolisiin vesiin laskevien vesien
laatua. Läpäisevät pinnoitteet lisäävät
alueen luonnonmonimuotoisuutta, kun ne
suunnitellaan niin, että:
käytetään harvaa kiveystä,
reikäkiveyksiä, tai muita ratkaisuja,
joihin voi muodostua viherpinta.
suositaan kotimaisia
nurmi/peitekasviseoksia, joilla
alueen monimuotoisuuden kannalta
merkitystä
Alueet muodostavat yhteyden
muihin viheralueisiin, niin että ne
täydentävät ekologista verkostoa

Läpäiseviä pinnoitteita käyttämällä voidaan vähentää pysäköintialueilla ja kulkuväylillä muodostuvien
hulevesien määrää. Perinteisen sora- tai murskepinnan lisäksi asfalttipintoja voidaan korvata esim.
reikäkiveyksillä, muilla harvoilla kiveyksillä tai sora- tai viherpintaisilla vahvikekennoilla.

Yllä: Tyyppikuva läpäisevän päällysteen toiminnasta ja johtamis- ja ylivuotojärjestelyistä. [1]
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Yllä: muovisella vahvikekennolla tuettuja pysäköintialueita. Kennoa voidaan käyttää vahvistamaan
sorapintaa (oikea kuva, Englanti) [1] tai kenno voidaan vähemmän liikennöidyllä alueella nurmettaa
(vasen kuva, Ruotsi) [2].

Yllä vasemmalla: Kiveyksessä leveä saumaus + salaojasora, Läkkitori, Espoo [1]
Yllä oikealla: Vasta valmistunutta vettä läpäisevä päällystettä, Tikaslaakson CLASS-hanke, Espoo [1]
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Viherkatot ja -kannet
Käyttökohde
Yleiset alueet
Kiinteistökohtainen hallinta
Työmaat
Hulevesien laadullinen käsittely
Hulevesien viivyttäminen
Kunnossapito
Luontoarvot ja luonnon
monimuotoisuus

Soveltuvuus/lisätiedot
erinomainen
ei sovellu
hyvä verrattuna metallipintaiseen kattoon
kohtalainen
kasveista riippuen; luonnonmukainen viherkatto ei vaadi juuri
huoltoa ja lisäksi katon vedeneristyksen käyttöikä pitenee koska
kasvillisuus suojaa sitä UV-säteilyltä
Näiden kohteiden toteutuksen yhteydessä on mahdollisuus
tukea luonnon monimuotoisuutta. Niillä parannetaan myös
alapuolisiin vesiin laskevien vesien laatua.
Viherkatot ja -kannet lisäävät alueen luonnonmonimuotoisuutta,
kun ne suunnitellaan niin että:
suositaan kotimaisia luonnonkasveja, joilla alueen
monimuotoisuuden kannalta merkitystä
katot ja kannet muodostavat yhteyden muihin
viheralueisiin, niin että ne täydentävät ekologista
verkostoa
niissä on myös kukkivia kasveja pölyttäjiä varten
kasvillisuudessa on kerroksellisuutta
katolle/kannelle asetetaan kivi- tai lahopuuryhmiä
luomaan piilopaikkoja ja vaihtelevia elinympäristöjä
erilaisille eliölajeille.

Viherkattojen avulla voidaan vähentää muodostuvan huleveden määrää. Viherkatto myös suojaa kattoa
tehokkaasti auringon lämmöltä ja UV-säteilyltä vähentäen jäähdytystarvetta ja pidentäen vesieristeen
elinkaarta. Kevyimmillään ja yksinkertaisimmillaan viherkatto voidaan toteuttaa sammalmaksaruohokattona, jonka kasvualusta on vain 5 cm paksuinen ja joka ei vaadi erityistä kunnossapitoa.
Tällaisen ohuen sammal-maksaruohokatteen paino märkänä on noin 50 kg/m2, mikä vastaa jokseenkin
betonitiilikaton painoa. Katolle on mahdollista toteuttaa paksumman kasvualustan avulla myös istutuksia,
jos kattorakenteet toteutetaan riittävän vahvoina.
Vuositasolla viherkattojen on arvioitu pidättävän keskimäärin 50 % kokonaissadannasta. Yksittäisessä
sadetapahtumassa kattoon pidättyvän veden määrä vaihtelee riippuen mm. sademäärästä, katon
kasvualustan paksuudesta ja viherkaton märkyydestä ennen sadetta.

Yllä: Tyyppikuva viherkaton rakenteesta ja toiminnasta. Vesi imeytyy kasvualustaan ja johtuu hitaasti
salaojakerrosta myöten vesikouruihin. Mahdollinen imeytymätön vesi valuu vesikouruun kasvillisuuden
pintaa pitkin.
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Yllä: Kasvualustasta ja katon kantavuudesta riippuen viherkatolla voi olla runsaastikin kasvillisuutta ja
istutuksia tai katto voi olla yksinkertainen vihreä sammal-maksaruohokatto. Vasemmalla autotallin kattoa
Espoossa [2], oikealla viherkattoa Tampereen Särkänniemessä [1].

Yllä: Tampereen yliopiston Kampusareenan viherkatto [3]

Liite 2

Yleisten alueiden hulevesiaiheiden esimerkkikuvia
Esimerkkikuva A: Sinivihreä uomayhteys

Yllä: Terassoitu luonnonmukainen avouoma, Trondheim, Norja. Ramboll, L. Lahti.

Liite 2

Yllä: Avouoman virtauksensäätökaivo ja porrastettu tulouoma, Trondheim, Norja. Ramboll, L. Lahti.

Liite 2

Esimerkkikuva B: Green Street, Puutarhakatu, Jyväskylä

Yllä: Green Street -kadun havainnekuva, Ramboll.

Liite 2
Esimerkkikuva C: Biosuodatusrakenteet, Niittykumpu, Espoo

Yllä: Niittykummun biosuodatusrakenteet, Ramboll

Hulevesiviemäri, uusi

Mahdollisuus johtaa pienen
alueen vesiä avouomassa
pohjoiseen. Uomareitin kapasiteetti ja kunto tarkistettava

Hulevesiviemäri, nykyinen
Hulevesien virtaussuunta verkostossa
Purettava/käytöstä poistettava vesihuoltolinja
Avouoma uusi/nykyinen

Virtausta rauhoittava lampi
ennen liitosta Härmälänojaan

Hulevesiuoman levennys/lampi

Alueellinen päätulvareitti

Huomioita yleisten alueiden hulevesien hallinnasta:
Partolan osayleiskaava-alueen tiivistyvästä maankäytöstä aiheutuva hulevesivalunnan
lisääntyminen pyritään kompensoimaan ensisijassa kiinteistökohtaisilla hulevesien
hallintaratkaisuilla.

hv 300 B
0M
hv 40

Päällystetyllä raitiotieosuudella
ensisijaisena periaatteena
hulevesien ohjaaminen katupuille

20
0

Hulevesiviemäreiden mitoitus
tarkistettava alueen
jatkosuunnittelussa

Alueelliset päätulvareitit on huomioitava jatkosuunnittelussa. Vesien esteentön johtuminen
tulvareiteillä ja purkautuminen Härmälänojan suuntaan on turvattava myös tulevaisuudessa.

Kortteleiden hulevesiä johtava
viherpainanne osana itä-länsisuuntaista viheryhteyttä

M

hv

0
100

Avouomalla oltava
riittävä tilavaraus

Uoman kehittäminen sini-vihreäksi
yhteydeksi (esimerkkikuva A)
- uoma osuudella reilu pituuskaltevuus,
joka mahdollistaa pienet putoukset
ja solisevat purot

T

Hulevesiviemäreitä ei pureta suoraan Härmälänojaan, vaan purku tapahtuu virtausta rauhoittavien
lampien kautta. Lammet suositellaan toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman
laaja-alaisina, jotta ne rauhoittaisivat mahdollismman tehokkaasti Härmälänojaan kohdistuvia
virtaamia.

Hulevedet mahdollista purkaa
vesiputouksena (esim. purkupurken suulla virtaaan hajoitus
ja purku useamman raon kautta)

0M
0
4
v
h

0M
hv 40

Mahdollisuus hulevesien kääntämiselle/
ylivuotoyhteydelle sini-vihreän uomayhteyden varteen

Osayleiskaava-alueen likaisimmat hulevesijakeet muodostuvat pysäköintialueilla ja kaduilla.
Pysäköintialueiden hulevesien hallintaa voidaan kehittää viherpintoja ja suodatuskaistoja
lisäämällä. Vastaavasti katuyhteyksille suositellaan esityksen mukaista Green Sreet- ratkaisua
sekä yleisesti katuvesien ohjaamista kasvallisuuden käyttöön. Alueen nykyisiä avouomia sekä
katuja- ja puistoraitteja reunustavia ojia suositellaan säilyttämään mahdollisimman laajasti.

Virtausta rauhoittava lampi
ennen liitosta Härmälänojaan

0M
hv 40

hv

Osayleiskaava-alueen hulevesiviemäreiden (uudet ja nykyiset) mitoitus ja olevan kapasiteetin
riittävyys tulee tarkistaa alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. On mahdollista, että alueen olevissa
hulevesiviemäreissä esiintyy kapasiteettivajetta jo nykyisellään. Raitiotien alittavat putkitukset
tulee mitoittaa kerran 50 vuodessa toistuvalle mitoitussateelle.

"Partola Green Street" (esimerkkikuva B)
- hv-viemärin saneerauksen yhteydessä
myös kadun kuivatus saneerataan
- yleisperiaatteena, että kaikki valunta
kadulta ohjataan katupuille ja katua
reunustaville biosuodatuskaistoille
- levennysten kohdalla hyödynnetään
läpäiseviä päällysteitä

Tästä eteenpäin nyk. hv-putken
kapasiteetti ei hyvin todennäköisesti
ole riittävä rankkasateilla -->hv-putki
saneerattava suurempaan kokoon
tällä välillä

B
hv 800

hv xx

0M
0
4
hv

kortteli/ tila

Tontti/ Rn:o

Viranomaismerkintöjä

Partola
Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

Partolan OYK
Yleisten alueiden hulevesienhallinta

Hulevesien hallinta

Yleiskartta

0M
hv 40

M
0
40
v
h

k.osa/ kylä

Koordinaatti/korkeusjärjestelmä

Ramboll
PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

hv 400 M

Suunn .ala

Mittakaava

1:2000
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Työnro

Tiedosto
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Suunn.(nimi, tutkinto, allekirj.)
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Kiinteistö 1A

Luokitus:
- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

Kiinteistö

Luokitus:

Luokitus:
<0
0-0,2
k

6

Kiinteistö

4&5

Kiinteistö

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

<0
0-0,2
k

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

8

Kiinteistö

Luokitus:

<0
0,1-0,2
k

2

3

+1000 m
0,1-0,2
e

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)

--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

13A

3

Luokitus:
- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

2

(hallinnan tarve 0,1-0,2 m /100 m )

Luokitus:

Luokitus:
<0
0-0,2
k

10

Kiinteistö

9

Kiinteistö

+9000 m2
>0,5
k

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

<0
0-0,2
k

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2)

Kiinteistö 1B
Kiinteistö 13B

Luokitus:
3

Luokitus:

+/- 0
0,1-0,2
k

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

3

--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

10

8
Kiinteistö

<0
0-0,2
k

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

6

14

Kiinteistö

1A
4&5
1B
14
Kiinteistö

9

7

Luokitus:
3

Luokitus:

+1000 m2
>0,5
k

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)

3

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)

--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2)

3

--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2)

7
Kiinteistö

+2000 m2
> 0,5
k

2

13B

11

13C

Kiinteistö

13A
Luokitus:
- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

<0
0-0,2
k

13C

11

--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

12
17D
Kiinteistö

Luokitus:

12
Luokitus:

<0
0-0,2
e

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

17A
20

3

--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

2

(hallinnan tarve 0,1-0,2 m /100 m )

Kiinteistö

<0
0-0,2
k

hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

20

17C

Kiinteistö 17D

17B
Luokitus:
3

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)

+6000 m2
>0,5
k

16

--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,8-1,0 m3/100 m2)

Luokitus:
- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

Luokitus:

+1000 m2
>0,5
k

15

<0
0-0,2
k

- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

19

--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2)

--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

18
Kiinteistö
Kiinteistö

17C

15

Kiinteistö 18

Kiinteistö

Kiinteistö

16

17A

Kiinteistö

17B

Kiinteistö

19
Luokitus:
+2000 m2
0,1-0,2
e

Luokitus:
- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)

+1000 m2
>0,5
k

3

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)

(hallinnan tarve 0,1-0,2 m3/100 m2)

--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2)

Luokitus:
- hallinnan tarve (m3/100 m2)
- uudisrakennus (k/e)
--> Punainen luokitus
(hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2)

+20000 m2
>0,5
k

Luokitus:

Luokitus:
3

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
uudisrakennus (k/e)

+2000 m2
0,1-0,2
e

(hallinnan tarve 0,1-0,2 m3/100 m2)

Luokitus:
3

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

Hallinan periaatteet:

<0
0-0,2
k

Luokitus:
3

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

<0
0-0,2
k

3

+4000 m2
0,2-0,5
e

2

- hallinnan tarve (m /100 m )
- uudisrakennus (k/e)
--> Sininen luokitus
(hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2)

Hallintatarpeen laskenta:
--> Hulevesien hallintatarpeen mitoitus

- kattopinnat
c. huomioi uudisrakennusten tehokkaamman kuivatuksen
Hulevesien hallinan tarve luokiteltu hallinan tarpeen intensiivisyyden
mukaan 3 eri luokkaan:
c. alueellisen kuivatuksen tehostuminen

- Lasketaan viivytystilavuuden tarve
- hallinnan tarve 0,1-0,2 m3/100 m2

k.osa/ kyl

kortteli/ tila

Tontti/ Rn:o

Partola
Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Yleiskartta

- Sininen: keskiraskas luokka
- hallinnan tarve 0,2-0,5 m3/100 m2
asteen korkeampaan luokkaan

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sis lt

Partolan OYK
Korttelikohtainen hulevesienhallinta

Hulevesien hallinta

1:2000

GK-24/N2000
Ramboll
PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

- Punainen: raskas luokka
- hallinnan tarve 0,5-1,0 m3/100 m2
maanalaiset viivytysrakenteet

Mittakaava

Suunn .ala

Ty nro

Tiedosto

VHT 1510053385
Piirustusnro

Muutos

S2

Suunn.(nimi, tutkinto, allekirj.)

Piirt.

Hyv.

Pvm

L. Lahti

L. Lahti

K. Hell

19.10.2020

