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1. JOHDANTO

1.1 Hankkeen taustaa

Työn toimeksiantona on ollut toteuttaa hulevesisuunnitelma Luodon kunnassa sijaitsevalle Vidmos-
senin asemakaava alueelle, jolle on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. Alue sijaitsee noin
1,5 km päässä Luodon keskustasta Pohjoisen Luodontien (Norra Larsmovägen) varrella tien itä-
puolella ja on pinta-alaltaan noin 42 hehtaaria.

Suunnittelualue on nykyisellään olemassa olevaa rakentamatonta metsä- ja suoaluetta, lukuun
ottamatta olemassa olevaa tietä ja muutamia tehdasrakennuksia (Kuva 1.1). Alueelle on suunnit-
teilla liike-, teollisuus- ja varastorakennuksia.

Työssä on laadittu hulevesiselvitys hulevesien nykytilasta kaava-alueella ja laadittu hulevesien hal-
linnan suunnitelma kaavaluonnoksen (2.6.2022) mukaan. Työhön ei ole sisältynyt mallinnusta.

Kuva 1.1. Alue ilmakuvassa

1.2 Käytetty koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmä

Suunnitelmassa on käytetty järjestelmää ETRS-GK23 / N2000.
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1.3 Terminologia

Avouoma

Biopidätys,
biosuodatus

Avoin veden kulkureitti

Veden suodattaminen ja puhdistaminen orgaanisissa maakerroksissa. Hule-
vedet johdetaan kasvipeitteiseen painanteeseen (engl. rain garden, bioreten-
tion, biofiltration); vesi pidättyy ja puhdistuu painanteessa, josta se suodat-
tavan maakerroksen läpi imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijär-
jestelmään

Hulevesi Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois joh-
dettava sade- tai sulamisvesi

Hulevesien
hallinta-alue

Hulevesien määrälliseen ja/tai laadulliseen hallintaan varattu alue. Alueelle
voidaan sijoittaa esimerkiksi biopidätysalue tai viivytyspainanne.

Kosteikko

Tulvareitti

Hulevesien käsittelymenetelmä, jossa hulevesi johdetaan hitaasti virtaavaan,
matalaan lammikkoon, viipymä lammikossa luokkaa 1 vuorokausi. Kosteikon
vesialue rakennetaan siten, että vesialue muodostuu pysyväksi. Haitta-ai-
neita poistuu hulevedestä laskeutumalla ja pidättymällä kosteikon kasvilli-
suuteen. Kosteikko voi olla luonnollinen, rakennettu tai näiden yhdistelmä.

Maanpinnalla oleva huleveden virtausreitti, johon hulevedet johdetaan hal-
litusti silloin, kun hulevesiviemäröinnin kapasiteetti ylittyy.

Valuma-alue

Valuntakerroin

Viivytysallas

Viivytyspai-
nanne

Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama alue, jolta (hule)vedet
virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai mereen (taajamissa hulevesi-
verkostolla valuma-alueiden rajoja on voitu muuttaa maaston muodosta
poikkeaviksi)

Suhdeluku, joka kuvaa valuma-alueelta pintavaluntana välittömästi purkau-
tuvan veden osuuden alueelle satavasta kokonaisesimäärästä erilaisten hä-
viöiden – kuten haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidätty-
misen – jälkeen

Huleveden viivyttämiseen tarkoitettu allas, jossa on vettä vain osan aikaa.

Hulevesien hallintamenetelmä, jossa hulevesivirtaamaa hidastetaan ja pidä-
tetään.  Hulevedet varastoidaan painanteeseen tietyksi aikaa ja vapautetaan
vähitellen eteenpäin. Viivytyspainanteessa ei ole pysyvää vesipintaa vaan se
kuivuu sadetapahtumien välissä.

Määrittelyt Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) mukaisesti.
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2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

2.1 Asemakaava

Alueella on vireillä asemakaavamuutos. Vuonna 2009 laadittuun asemakaavaan verrattuna  alue
kutistuu hieman itäpuolelta, kuitenkin suurin osa suunnitelmasta säilyy ennallaan. Asemakaavassa
tulee olemaan teollisuustontteja sekä luonnonmukaisia viheralueita; nykyiset suot on merkitty kaa-
vaan vesialueiksi. Alla olevassa kuvassa 2.1 on esitetty alueella tällä hetkellä vireillä oleva asema-
kaava.

Kuva 2.1. Alueen asemakaavaluonnos 2.6.2022 (Ramboll)
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2.2 Valuma-alue

Asemakaava-alueelta hulevedet purkautuvat kahdelle päävaluma-alueelle (Kuvat 2.2 ja 2.3).
Isompi osa alueesta kuuluu etelässä olevaan, kooltaan 360 ha valuma-alueeseen, joka purkaa
vedet Fageruddsvikeniin. Loppu alue kuuluu pohjoisessa Kalvholmsfjärdeniin purkavaan valuma-
alueeseen ja on kooltaan 310 ha. Eteläinen valuma-alue on esitetty kuvassa 2.2. ja pohjoinen
kuvassa 2.3. Suunnittelualue on rajattu mustalla neliöllä ja veden luonnolliset päävirtaussuunnat
on esitetty mustilla nuolilla.

Kuva 2.2. Eteläinen valuma-alue (Scalgo)
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Kuva 2.3. Pohjoinen valuma-alue (Scalgo)
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2.3 Maaperä, maanpeite ja luontoarvot

Maaperä suunnittelualueella koostuu pääosin hiekkamoreenista (kuva 2.4). Suunnittelualueen itä-
osassa on moreenikumpuja, joissa pääaines on hiekkamoreenia. Pieni osa alueesta on liejuhiesua,
jonka humuspitoisuus on 2–6 %. Lähialueilta löytyy myös saraturvetta, liejua ja kalliomaata.

Kuva 2.4. Maaperäkartta pintamaalajeista (GTK).
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Maanpeitteeltään alue on pääasiassa sulkeutunutta tai harvapuustoista metsää (Kuva 2.5). Lähellä
alueen rajaa on kaatopaikka alueita, sekä Stormossenin ja Vidmossenin suoalueet ja Molnvikenin
vesistö.

Kuva 2.5. Maanpeite (Scalgo)

Alueelta  ei  löydy  suojelualueita tai  tiedossa  olevia  luonnonsuojelulain mukaan uhanalaisia
luontotyyppejä. Stormossen on arvokas, yhtenäinen suoalue Luodossa.
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2.4 Topografia

Suunnittelualueen topografiassa on jonkin verran korkeusvaihteluja (Kuva 2.6). Keskellä aluetta
maanpinta on selkeästi alempana kuin muualla; alue on suota. Alimmillaan painannekohdissa
maanpinnan korkeus on noin + 7 m. Muuten maanpinnan korkeus vaihtelee noin + 9…15 m välillä.
Suunnittelualueen lounaisosassa on hieman muuta maata korkeampi kumpare.

Kuva 2.6. Topografia (Scalgo)

2.5 Pohjavesi

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.

3. HULEVESIEN HALLINNAN LÄHTÖKOHDAT JA REUNA-
EHDOT

Asemakaava-alueella hulevesien hallinnan lähtökohtina ja reunaehtoina ovat Hulevesioppaan
(2012) mukaan:

- Kiinteistöille aiheuttavien haittojen ehkäisy, hulevesien muodostamisen ehkäisy, hyö-
dyntäminen ja käsittely syntypaikalla, hulevesien poisjohtaminen kiinteistöltä viivyttä-
vällä rakenteella

- Lähtökohtaisesti suunnittelualueella syntyvät hulevedet pyritään viivyttämään ja käsit-
telemään syntypaikoillaan mahdollisimman hyvin

- Kaavalla ei aiheuteta haittaa alueen nykyisille tulvareiteille ja niiden toiminnalle
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4. MITOITUSPERUSTEET

4.1  Mitoitussade

Hulevesien laskentaan käytettiin kerran 5 vuodessa toistuvaa mitoitussadetta. Sateen kesto valit-
tiin sen perusteella, kuinka kauan veden virtaus laskennallisesti kestää valuma-alueen kauimmai-
sesta pisteestä tarkastelupisteeseen. Rankkuus määritettiin Rankkasateen ja taajamatulvat (RATU)
-hankkeen tulosten (Suomen ympäristö 31/2008) mukaan ja niissä on huomioitu ilmastonmuutok-
sesta aiheutuva 20 % lisäys.

4.2 Virtaamalaskenta

Virtaamalaskentaa varten kaikille valuma-alueille määritettiin keskimääräinen valumakerroin va-
luma-alueen maankäytön mukaan.

Taulukko 4.1. Valumakertoimet

Valumakertoimen φ, alueen pinta-alan A ja mitoitussateen rankkuuden i perusteella laskettiin kul-
lakin alueella muodostuva hulevesivirtaama Q seuraavasti: Q = φ * A * i

Maankäyttö Valumakerroin
Metsäalueet, M, MY 0,1
Sora 0,3
Asfaltti, T, T1 0,8
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4.3 Hulevesien muodostuminen nykytilassa

Alue koostuu neljästä päävaluma-alueesta A, B, C ja D (Kuva 4.1). Maanpeitteet ovat hulevesien
muodostumisen kannalta hyvin samalaiset koko alueella: sulkeutunutta tai harvakasvuista puus-
toa. Ilmakuvista selviää alueella olevan myös kivikkoisia aukeita. Alueella sijaitsee olemassa oleva
tie sekä jo olemassa olevia rakennuksia, jotka on huomioitu laskennassa.

Kuvassa 4.1. on esitetty päävaluma-aluerajaukset ja huleveden luonnolliset virtaussuunnat suun-
nittelualueella. Kuvassa 4.2 on esitetty osavaluma-alueet ja purkupisteet suunnittelualueelta.

Kuva 4.1. Päävaluma-alueet, joihin suunnittelualue kuuluu ja veden luonnolliset virtaussuunnat sekä pur-
kupisteet valuma-alueilta. Suunnittelualue on esitetty mustalla katkoviivalla.
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Alue
Pinta-ala

(ha)
Keskimääräinen
valumakerroin

Virtaama
(l/s)

Kertymä
(m3)

Virtaama
(l/s)

Kertymä
(m3)

Viivytystarve
(m3)

Purkuvirtaama
(l/s)

VA1 5,9 0,1/0,8 49 175 163 585 410 114
VA2 14,2 0,2/0,8 108 777 456 3280 2503 348
VA3 10,8 0,1/0,8 46 328 193 1389 1061 147
Yhteensä 30,9 203 1280 811 5254 3974 609

 Nykytila  (1/5a) Tuleva (1/5a + 20%)

Kuva 4.2. Osavaluma-alueet suunnittelualueella ja purkupisteet suunnittelualueelta. Suunnittelualue on
esitetty mustalla katkoviivalla.

4.4 Hulevesien muodostuminen rakennetussa tilassa

Kaava-alueelta suurin sallittava purkuvirtaama on nykytilan virtaama (yhteensä noin 260 l/s, liite
H01). Suunnittelualueella tulee viivyttää hulevesiä nykytilan ja tulevan tilan erotuksen verran eli
noin 4000 m3 (taulukko 4.2) maankäyttömuutosten johdosta, jotta purkuvirtaama alueelta ei
lisäänny.

Taulukko 4.2. Hulevesien muodostuminen nykytilanteessa ja rakennetussa tilanteessa alueilla, joille tulee
maankäyttömuutoksia (huom, ei sisällä alueen reunoilta luonnontilaisilta alueilta purkautuvien alueiden
hulevesiä).

4.5 Tulvatilanteen tarkastelu

Tulvimisherkät alueet tarkasteltiin 1/5a toistuvalla rankkasateella. Tulvareittien turvaaminen suun-
nittelualueella ja suunnittelualueen lähiympäristössä on huomioitava kaavaa valmisteltaessa. Tul-
vareitteinä tällä kaava-alueella toimivat kadut ja katuojat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suo-
alueet  ylittäville  katuosuuksille,  joilla  tulee  tarpeen  mukaan  nostaa  katutasausta,  ja  joilla  tulee
varmistaa rumpujen koon riittävyys huomioiden tulvaveden mahdollinen vesisyvyys jopa 250 mm.
Tulvimisherkät alueet joihin kertyy vettä 50 mm rankkasateen aikana on esitetty liitteessä H01.
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5. HULEVESIEN HALLINTA

5.1 Yleistä

Hulevesiä muodostuu kaava-alueelta nykytilassa 1280 m3 ja purkuvirtaama-alueelta on noin 260
l/s. Kaava-alueen maankäyttö muuttuu, läpäisevän pinnan osuus kasvaa rakentamisen seurauk-
sena ja siten hulevesien laatu heikkenee. Kaava-alueella tulee viivyttää rakennetussa tilassa vä-
hintään 4000 m3, jotta varaudutaan ilmastonmuutoksen seurauksena kasvaviin vesimääriin. Vii-
vytystarve täsmentyy jatkosuunnitteluvaiheessa alueen maankäyttösuunnitelmien täsmentyessä.

Alueelta suurin sallittu purkuvirtaama on maksimissaan suunnittelualueen nykytilan virtaama noin
260 l/s. Hulevesien viivytysratkaisut tulee mitoittaa siten, ettei virtaama suunnittelualueelta li-
säänny eikä suurin sallittu purkuvirtaama ylity. Hulevesiä on syytä viivyttää teiden varsilla sijait-
sevissa hulevesipainanteissa/kasvipeitteisissä ojissa sekä käsitellä alueelta purkautuvia hulevesiä
laadullisesti mahdollisesti nykyisille suo-alueille perustettavissa kosteikoissa. Alustavien rakentei-
den mitat ja tarkat sijainnit tarkentuvat jatkosuunnitteluvaiheessa.

5.2 Kaavamääräys

Ehdotus kaavamääräykseksi:

Kaava-alueella tulee pyrkiä maksimoimaan vettä läpäisevän pinnan osuus, jotta eh-
käistään hulevesien muodostumista ja samalla puhdistetaan hulevesiä. Suurin sal-
littu purkuvirtaama kaava-alueelta on noin 260 l/s ja hulevesiä tulee viivyttää vä-
hintään 4000 m3.

Liikennöityjen alueiden ja katujen hulevedet tulee pyrkiä johtamaan viheralueiden
tai biosuodatuspainanteiden kautta. T-1 -tonteilla hulevesiä tulee viivyttää 1 m3 jo-
kaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohti. Tonteille tulee tarvittaessa sijoittaa
hiekan- ja öljynerotuskaivot hulevesien laadun takaamiseksi riippuen tonttien käyt-
tötarkoituksesta.

Rakenteiden tulee tyhjentyä viimeistään 12 tunnin kuluessa ja niillä tulee olla suun-
niteltu salaojitus ja ylivuoto.

Hulevesien hallintarakenteet voidaan suunnitella tyhjentymään esim. 2–3 tunnin kuluessa, mutta
viimeistään 12 tunnin kuluessa, jotta rakenteen tilavuus riittää vastaanottamaan uuden sadeta-
pahtuman kuormituksen.

Mikäli tonteilla rakentuu ympäristöluvan varaista toimintaa, näiden kiinteistöjen hulevedet käsi-
tellään ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Muutoin teollisuusalueelta, tai vastaavilta, tulevien
hulevesien käsittelemiseksi voidaan vaatia vähintään hiekan ja öljyn erotus.

Hulevesien hallintarakenteiden paikka ja aluevaraus kaavassa voidaan osoittaa esimerkiksi seu-
raavilla merkinnöillä:
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5.3 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta

Uuden kaava-alueen rakentuessa on kiinnitettävä huomioita rakentamisen aikaisten hulevesien
hallintaan. Rakentamisen aikaisten hulevesien haitta-ainekuormitus on moninkertainen normaaliin
verrattuna, erityisesti kiintoaineen osalta. Rakentamisesta aiheutuvan kuormituksen on arvioitu
kestävän noin 1,5 vuotta: juuri valmistuneiden alueiden hulevesihuuhtouma on vanhempia alueita
suurempi, koska kasvillisuus puuttuu tai on vielä nuorta (Vakkilainen et al. 2005. Rakennetun ym-
päristön valumavedet ja niiden hallinta, Suomen ympäristö 776, Ympäristönsuojelu).

Hulevesien hallintarakenteet, biopidätysalueet ja tulvaniityt tulisi rakentaa hyvissä ajoin ennen
muuta rakentamista, mieluiten niin, että niihin ehtii kehittymään kasvillisuutta. Tukkeutumis-
mahdollisuus rakennusaikaisten kiintoainepitoisen hulevesien vaikutuksesta tulee kuitenkin huo-
mioida. Rakennustyömaiden hulevedet tulee johtaa kokoojaojiin ja -verkostoihin esimerkiksi tila-
päisten laskeutusaltaiden kautta ja/tai suotopatojen läpi. Yhteys nykyiseen uomaan tulee järjestää
vasta hallintarakenteiden valmistuttua tai huolehtia kiintoainekuorman vähentämisestä tilapäisellä
pohjapato-tyyppisellä ratkaisulla.  Tietoa rakennustyömaan hulevesien hallinnasta löytyy RT-kor-
tista 89-11230.

Hulevesien hallintarakenteen paikka ja aluevaraus rakentamisen aikaisten vesien hallinnan osalta
voidaan osoittaa esimerkiksi seuraavalla merkinnällä: hule-rak (Hulevesien laatua ja määrää tulee
hallita rakentamisen aikana siten, ettei vesien määrä kasva ja laatu huonone alueen nykytilaan
verraten.

5.4 Kaava-alueelle soveltuvia hulevesien hallintaratkaisuja

5.4.1 Hulevesien muodostumisen vähentäminen, läpäisevät päällysteet

Teollisuustonteilla hulevesien muodostumista voidaan vähentää säilyttämällä mahdollisimman pal-
jon viheralueita tai asentamalla alueille vettä läpäiseviä päällysteitä kuten kiveystä (Kuva 5.1),
kennosoraa tai huokoista asvalttia. Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerrok-
sesta, jonka alapuolella on karkeista kiviaineksista tehtyjä suuren huokostilavuuden rakenneker-
roksia. Tarkoituksena on, että hulevesi läpäisee pintakerroksen ja varastoituu hetkellisesti alem-
man rakennekerroksen huokostilaan, josta se imeytyy maaperään tai johdetaan eteenpäin sala-
ojilla. Näissä ratkaisuissa hulevedet imeytyvät läpäisevän pintarakenteen läpi rakennekerrosten
läpi salaojaan tai maaperään. Rakenteiden osalta tulee huolehtia niiden kuivatuksesta routa- tai
kosteusvaurioiden välttämiseksi. Ylivuoto ohjataan hulevesiverkostoon ritiläkaivon kautta tai reu-
nustavalle viheralueelle. Suodatinkerroksen kantavuus tulee suunnitella käyttökohteen mukaan.

Kuva 5.1. Esimerkki läpäisevän päällysteen (reikäkiveys) toiminnasta. Kuvassa olevan salaojan sijasta
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5.4.2  Viherkatot

Teollisuustonteilla hulevesien muodostumista voidaan vähentää myös asentamalla viherkattoja,
joilla lisätään veden varastointia ja haihduntaa. Tämän lisäksi viherkatot suojaavat alapuolisia kat-
torakenteita tehokkaasti UV-säteilyltä ja tasaavat rakennuksen lämpötilavaihteluja. Kevyimmillään
viherkatot voidaan toteuttaa ohutrakenteisina kasvillisuusmattoina, jossa käytetään esimerkiksi
maksaruoho-sammalkasvillisuutta. Näiden rakenteiden hoitotarve on usein vähäistä ja rakenteet
ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Kasvualusta on vain 5 cm paksu eikä näin ollen vaadi useinkaan
rakennukseen rakenteellisia muutoksia. Merkittävimpänä rajoituksena on kattorakenteen kalte-
vuus. Yksittäisessä sadetapahtumassa viherkaton pidättämä vesimäärä vaihtelee riippuen mm. sa-
demäärästä, katon kasvualustan paksuudesta ja viherkaton vesikylläisyydestä ennen sadetapah-
tumaa. Rakennekerroksissa voidaan hyödyntää kevyitä haitta-aineita sekä vettä sitovia materiaa-
leja, kuten kevytsoraa ja biohiiltä.

5.4.3 Viherpainanne, biosuodatusalue

Teollisuustonteilla liikennöityjen alueiden hulevesiä voidaan johtaa viherpainanteisiin tai biosuoda-
tusalueelle. Viherpainanne on ympäröivää maastoa alempana oleva alue tai oja, jossa on nurmea
ja mahdollisuuksien mukaan muuta kasvillisuutta. Hulevesi voidaan johtaa rakenteisiin esim. reu-
nakiveyksen kitakaivon kautta tai suoraan asfaltilta. Rakenne on normaalitilanteessa kuiva, mutta
mahdollistaa huleveden väliaikaisen kertymisen ja imeytymisen niihin.

Viherrakenteen ei tarvitse olla teknisesti monimutkainen. Yksinkertaisimmillaan se voidaan toteut-
taa tekemällä rakenteeseen kasvillisuudelle normaalia paksumman kasvualustan (Kuva 5.2).

Viherpainanteiden vaikutusta huleveden laatuun voidaan tehostaa käyttämällä monipuolista kas-
villisuutta sekä lisäämällä rakenteeseen suodatinkerrokset (hiekkaa, silttiä) sekä pohjalle salaoja-
kerros ja -putki. Tällöin voidaan rakenteesta käyttää termiä biosuodatin. Viherpainanteisiin tai bio-
suodatusalueille tulisi johtaa etenkin pysäköintialueiden ja katujen hulevedet.

Kuva 5.2. Maanpäällisen viivyttävän viherpainanteen esimerkkikuvia. Mm. Lammikoitumissyvyys ja kas-
villisuus vaihtelevat tarkoituksen ja kohteen mukaan.
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5.4.4 Viherpeitteinen oja

Alueen katuvedet suositellaan johtamaan ojiin/viherpeitteisiin ojiin, jolloin hulevedet sekä viivyt-
tyvät, että puhdistuvat. Jos alueelle halutaan hulevesiviemäriverkosto katuvedet voidaan johtaa
viherpainanteisiin.

Kuva 5.3. Esimerkkikuva viherpeitteisestä ojasta. Lähde: Hulevesiopas 2012

5.4.5 Tulvaniitty

Yleisten alueiden viivytystilavuuden toteuttamisessa voidaan hyödyntää alueen nykyisiä ojia. Vii-
vytysrakenne voidaan toteuttaa esimerkiksi tulvatasanteellisena avo-ojana, jossa on alivir-
tausuoma kuivan ajan virtaamalle.

Kuva 5.4. Esimerkkikuva uoman tulvatasanteellisesta avo-ojasta hulevesien viivytykseen.

5.4.6 Kosteikko ja viivytyspainanne

Kosteikko viivyttää hulevesiä sekä pidättää ravinteita ja kiintoainesta mekaanisin ja biologisin pro-
sessein. Kosteikot tarjoavat monille eliölajeille suojaa ja ravintoa. Kosteikolla on koko ajan pysyvä
vesipinta, joka nousee sadetapahtumien aikana, joten kasvien on siedettävä vedenpinnan vaihte-
lua. Esimerkki kosteikon rakenteesta kuvassa 5.5. Kosteikot tehdään ensisijaisesti patoamalla tai
kaivamalla. Yleensä kasvillisuus kehittyy rakentamista seuraavan kesän aikana luontaisesti, mutta
reunoille sitä voi myös kylvää tai istuttaa.
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Viivytyspainanne pidättää hulevesien mukana tulevia kiintoaineita ja on helpompi huoltaa kuin
kosteikko, vaikka samanlaista puhdistusvaikutusta sillä ei ole. Viivytyspainanteen pohjaraken-
teesta voidaan tehdä kuitenkin vettä läpäisevä ja rakentaa suodattavat rakennekerrokset, jolloin
se myös osaltaan suodattaa hulevesiä. Viivytyspainanteeseen tulee tehdä syvempi esiselkey-
tysalue, johon pääosa kiintoaineesta kertyy. Sekä kosteikko että viivytyspainanne vaatii säännöl-
listä huoltoa ja kunnossapitoa.

Kuva  5.5.  Kosteikko,  jossa  on  pysyvä  vesipinta.  Kosteikko  voi  olla  osan  aikaa  vuodesta  kuivana,  joten
kasvit on valittava sen mukaisesti, että ne kestävät vesipinnan vaihteluita. Kuva: kosteikko.fi

5.4.7 Maanalaiset rakenteet

Hulevesiä voidaan lisäksi tarvittaessa viivyttää myös maanalaisilla rakenteilla kuten hulevesi-
kaseteilla, -säiliöillä, -tunneleilla tai ns. ylisuurilla hulevesiputkilla. Maanalaiset viivytysrakenteet
soveltuvat alueille, joilla maankäyttö on tiivistä ja maanpäällistä tilaa ei ole riittävästi käytettävästi
viivytystä varten. Maanalaisiin viivytysrakenteisiin suositellaan rakennettavaksi esilaskeutuslohko,
johon kiintoainesta laskeutuu ja rakenteen tukkeutumisriski pienenee. Maanalaisten viivytysratkai-
sujen soveltamisessa tulee huomioida alueen pohjaveden pinnankorkeus ja sen vaihtelu. Etäisyy-
den pohjavedenpintaan tulisi olla vähintään 1 m. Järjestelmien etäisyys rakennuksiin on vähintään
5-6 m. Etäisyyden maanpinnasta pohjavedenpintaan tulisi olla siis vähintään 1,75 - 2 m. Maksimi
asennussyvyys on 2,5 m. Muovisia umpisäiliöitä käytettäessä puolestaan tulee huomioida säiliön
ankkurointi pohjaveden nostetta vastaan. Myös riittävä peittosyvyys nurmialueella ja pysäköinti-
alueella tulee huomioida rakenteesta riippuen.
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6. YHTEENVETO

Työn toimeksiantona on ollut toteuttaa hulevesisuunnitelma Luodon kunnassa sijaitsevalle Vidmos-
senin asemakaava alueelle, jolle on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. Työhön ei ole sisäl-
tynyt mallinnusta. Suunnittelualue on nykyisellään olemassa olevaa rakentamatonta metsä- ja
suoaluetta, lukuun ottamatta olemassa olevaa tietä ja muutamia tehdasrakennuksia. Alueelle on
suunnitteilla liike-, teollisuus- ja varastorakennuksia.

Vidmossenin asemakaavamuutosalueella suurin sallittu purkuvirtaama alueelta on nykytilan vir-
taama eli noin 260 l/s. Alueella tulee viivyttää hulevesiä tulevan maankäytön muutoksen johdosta
syntyvän erotuksen verran eli yhteensä vähintään 4000 m3. Tulvanhallinnan kannalta tulvareitit
on turvattava; kadut ja avouomat toimivat tulvareitteinä. Hulevesiä tulee hallita laadullisesti T-1 -
tonteilla sekä mahdollisesti toteuttaa lisäksi kosteikkoja alueelle. Hulevesien hallintatoimenpiteet
tarkentuvat alueen kaavoituksen ja maankäytön suunnitelmien tarkentuessa.

Ehdotus kaavamääräykseksi:

Kaava-alueella tulee pyrkiä maksimoimaan vettä läpäisevän pinnan osuus, jotta ehkäistään hule-
vesien muodostumista ja samalla puhdistetaan hulevesiä. Suurin sallittu purkuvirtaama kaava-
alueelta on noin 260 l/s ja hulevesiä tulee viivyttää vähintään 4000 m3.

Liikennöityjen alueiden ja katujen hulevedet tulee pyrkiä johtamaan viheralueiden tai biosuodatus-
painanteiden kautta. T-1 -tonteilla hulevesiä tulee viivyttää 1 m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemä-
töntä pintaa kohti. Tonteille tulee tarvittaessa sijoittaa hiekan- ja öljynerotuskaivot hulevesien laa-
dun takaamiseksi riippuen tonttien käyttötarkoituksesta.

Rakenteiden tulee tyhjentyä viimeistään 12 tunnin kuluessa ja niillä tulee olla suunniteltu salaojitus
ja ylivuoto.
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Mahdollinen kosteikko,
alustava tilavaraus 500 m2,
syvyys 0,5 m. Lisäksi huomioitava
tulva-alue ja tulvaveden vesisyvyys
jopa noin 250mm.

Mahdollinen kosteikko,
alustava tilavaraus 1300m2,
syvyys 0,5m. Tulva-alue
huomioitava, tulvaveden
vesisyvyys jopa 250mm.

Uusi oja, hulevesien
viivytys min. 110 m3

Ojan mahdollinen
syventäminen tarvittessa,
purku kosteikosta
varmistettava

Kadun tulviminen ehkäistävä
rummulla ja mahdollisesti katu
tasauksen nostolla. Virtaus
rummun kautta tulevaisuudessa
noin 450 l/s.

Uusi oja varmistamaan
tontin kuivatus

Purku varmistettava, mahdollinen uusi
oja.Alustava sijanti ja pituus (140 m).

VA 1 suurin sallittu
purkuvirtaama 49 l/s,
hulevesiä viivytettävä 410 m3

VA 3 suurin sallittu purkuvirtaama
46 l/s, hulevesiä viivytettävä 1061 m3

VA 2 suurin sallittu purkuvirtaama
108 l/s, hulevesiä viivytettävä 2503 m3

Alueelta purkautuu 15 l/s
luonnontilaisilta alueilta
etelään

Alueelta purkautuu 26 l/s
luonnontilaisilta alueilta
pohjoiseen

Alueelta purkautuu 14 l/s
luonnontilaisilta alueilta
pohjoiseen

Painanteen/ojan
syventäminen
tarvittaessa

Mahdollinen katutasauksen nosto
suon pinnan tason ja tulvavesien
kerymisen vuoksi varsinkin, jos
tiellä nykyään havaittu ongelmia.

Tontin maanpinnan tasausta
nostettava vähintään 0,5 m
suon pinnan tason ja tulvavesien
kertymisen vuoksi

Tontin maanpinnan tasausta
mahdollisesti nostettava suon
pinnan tasoon ja tulvavesien
kertymisen vuoksi.

Kadun tulviminen ehkäistävä rummulla
ja mahdollisella katutasauksen nostolla.
Virtaus rummun kautta tulevaisuudessa
noin 90 l/s.

VA1

VA2

VA3

suunn.

t

yh .v

aR unek n ks ho nnee imi ja eo tios

ann la.uS u

piir.

Piirustusnro

suiiP r ts ku sisen ötlä

TiedostorTyön o

pvm

Muutos

vtMi aat ka a

Lukum.Tunn. Muutos PäiväysHyväksyjäSuunnittelija

Ramboll Finland Oy
Joukahaisenkatu 6,
20540 Turku
020 755 611
www.ramboll.fi

Luodon kunta
Vidmossenin asemakaavan
muutos ja laajennus

Hulevesisuunnitelma 1:1500

HULE 1510072666

H01

30.9.2022Ilona NevalainenILNESanna Vienonen

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Nykyinen oja

Oja, suunn.

Rumpu, suunn.

Suunnittelualue

Kosteikko, suunn.

Tulvimisherkät alueet 1/5a sateella, vesisyvyys 50mm

Viherpainanne/oja, suunn.

Vauma-alue rajaus

Virtaussuuntanuoli

Ehdotus kaavamääräykseksi:

Kaava-alueella tulee pyrkiä maksimoimaan vettä läpäisevän pinnan osuus, jotta ehkäistään
hulevesien muodostumista ja samalla puhdistetaan hulevesiä. Suurin sallittu purkuvirtaama

kaava-alueelta on noin 260 l/s ja hulevesiä tulee viivyttää vähintään 4000 m
3.

Liikennöityjen alueiden ja katujen hulevedet tulee pyrkiä johtamaan viheralueiden tai

biosuodatuspainanteiden kautta. T-1 -tonteilla hulevesiä tulee viivyttää 1 m3 jokaista 100 m2

vettä läpäisemätöntä pintaa kohti. Tonteille tulee tarvittaessa sijoittaa hiekan- ja
öljynerotuskaivot hulevesien laadun takaamiseksi riippuen tonttien käyttötarkoituksesta.

Rakenteiden tulee tyhjentyä viimeistään 12 tunnin kuluessa ja niillä tulee olla suunniteltu
salaojitus ja ylivuoto.
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