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HELSINGIN KA UPUNKI
ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA -A LUEEN HULEVESIEN HA LLINNA N YLEISSUUNNITELMA
1

JOHDA NTO

1.1

Suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet
He lsingin, Vantaan ja Sipoon raja-aluee lle sijoittuva Öste rsundomin yle iskaava-alue on pääkaupunk iseudun suurin uudisrakennuskohde, jonne ollaan
asuttamassa 65 000 – 70 000 asukasta seuraavien vuosik ymmenien aikana.
Alue on pinta-alaltaan hyvin laaja ja pe lkästään rakentam isalue ita sille on
yleiskaavaluonnokse ssa osoitettu noin 21,4 km ². Kaava-alue on nyk yise llään
suurimmaksi osak si rake ntamatonta, m istä johtuen suunnite ltu maankäyttö
tulee muuttamaan alueen hydrologiaa. Alue tulee rakentumaan pitkän ajan
kuluessa, mikä aiheuttaa lisähaaste ita hydrologisten vaikutuste n arvioinnille
sekä hule vesien hallinnan suunnitte lulle .
Tässä työssä laaditaan Öste rsundom in yle iskaava-aluee lle hule vesien hallinnan yle issuunnite lma, jossa se lvite tään alueen nyk yise t vesiolosuhtee t, arvioidaan suunnitellun maankäytön vaikutukse t niihin sekä esite tään tarvittavat
hulevesien hallintatoimenpitee t haitalliste n vaikutusten ehkäisem iseksi. Suunnite lmassa tutk itaan e rityisesti luonnonmukaisen hule vesien käsitte lyn edistämistä kaava-alueella sekä ke inoja vesistökuormie n vähe ntämiseksi.
Työn yksi tärkeä tavoite on tuottaa lähtötie toa samanaikaisesti käynnissä ole vaan Natura-arviointiin. Työssä e site tyt vesistönkunnostustoime t Krapuojan,
Kape llvikenin ja Karlvikenin alue illa k ytke ytyvät m yöhemm in laadittavaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnite lmaan, jossa määrite llään tarkemmin ne toimenpitee t, joita alueella suoje ltujen lajien ja luontotyyppien
säilymine n ede llyttää.
Suunnite lmassa huomioidaan He lsingin kaupungin hule vesistrategian1 tavoittee t, ohjee t ja määräykse t. Suunnitte lun lähtökohtana on 24.2.2011 päivätyn
yleiskaavaluonnokse n mukaine n maankäyttö.

1.2

Projektin organisaatio
Huleve sie n hallinnan yle issuunnite lma on te hty konsulttityönä FC G Finnish
Consulting Group O y:ssä, jossa työn projek tipäällikkönä on toiminut dipl.ins.
Pe rttu Hyöty ja pääsuunnittelijana dipl.ins. Hannes Björninen. Hule vesisuunnitte luun ovat osallistunee t m yös dipl.ins. Elisa Puuronen ja dipl.ins. Esa
Ränkman. Lisäksi vesirakentam isen ja ve sistökunnostuste n e rityisasiantuntijana on toiminut ins. AMK Markku Vähäkäke lä ja maisema- ja vihe rsuunnitte lun asiantuntijana maisema-arkk itehti MAR K Taina Tuominen.
Työn tilaaja on He lsingin Kaupunk i, Kaupunk isuunnitteluvirasto (KSV), Öste rsundom-projek ti. Tilaajan ohjausryhmään ovat kuulunee t:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1

Taru Sihvonen
Nina Mouhu
R isto Joensuu (30.6.2011 asti)
Pekka Le ivo
Kari Mukala (1.9.2011 alkaen)
Tuula Pipinen (30.6.2011 asti)
Matti Visanti
Kaisa Yli-Jama
Ina Liljeström

He lsingin kaupunk i, HKR
He lsingin kaupunk i, HKR
He lsingin kaupunk i, KSV
He lsingin kaupunk i, KSV
He lsingin kaupunk i, KSV
He lsingin kaupunk i, KSV
He lsingin kaupunk i, KSV
He lsingin kaupunk i, KSV
He lsingin kaupunk i, Taske

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto- osasto. 2008. Helsingin kaupungin hulevesistrategia.
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Lisäksi suunnitte lukokouk siin ovat osallistunee t:
−
−
−
−
1.3

Eve liina Harsia
Antti Auvine n
Vesa Karisalo
Anne Mäk ynen

Sipoon kunta
Vantaan kaupunk i
Vantaan kaupunk i
Vantaan kaupunk i

Käsitteitä
Valunnalla tarkoite taan sitä osaa sadannasta, joka virtaa ve sistöä kohti maan
pinnalla, maape rässä tai kalliope rässä. Hulevesillä tarkoite taan rakenne tuilla
alue illa muodostuvaa, sade - tai sulamisve sie n aiheuttamaa pintavaluntaa.
Luonnontilaisia alue ita rake nne ttaessa veden normaali k ie rtokulku häiriintyy
johtuen luontaisen kasvillisuuden sekä ve ttä pidättävän maan pintake rrok sen
poistam isesta, painante iden tasaam isesta ja he ikosti ve ttä läpäise vien pintoje n rakentamisesta. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuuksien he ikentyessä pintavalunta lisääntyy. Tasaiset pinnat ja te hokas kuivatus puole staan
lisäävät virtausnopeutta. Lisääntynyt ja nope utunut pintavalunta huuhtoo valumapinnoilta m ukaansa enemmän e rilaisia epäpuhtauk sia, kuten kiintoainesta, ravinte ita sekä bak tee reita. Hule vede t ja muu pintavalunta on pe rinte isesti koottu ojilla ja hule vesiviemäre illä ja johde ttu pois rake nne tuilta alue ilta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti koste uden aiheuttamie n haittoje n ehkäisem iseksi. Tästä voi seurata use ita onge lmia, kuten ve sistöihin kohdistuvan e päpuhtauskuorm itukse n kasvua, e roosiota purku-uom issa, pohjave de npinnan alenemista sekä kasvien ja e läinten e linolojen huononem ista2.
Öste rsundom in yleiskaava-aluee lla hule vesien hallintaan liittyy olee llisesti pie ne t virtavede t, kuten purot ja norot. Nämä on määrite lty ja niihin kohdistuvien toimenpite iden toteuttam isesta määrätään ve silaissa. Uusi ve silak i
(587/2011) astui voimaan 1.1.2012 ja siinä on määrite lty seuraavasti3,4:
Vesistönä pide tään kaikkia luonnollisesti syntyne itä, pysyvästi vesipintaisia
alue ita tai uomia lukuun ottamatta ojaa, noroa ja lähde ttä.
Joella tarkoite taan virtaavan veden vesistöä, jonka valuma-alue on vähintään
sata neliök ilometriä. Puro on jokea pie nempi virtaavan veden ve sistö. Norolla
tarkoite taan sellaista puroa pie nempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin k ymmenen neliök ilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa ve ttä eikä kalankulku ole me rk ittävässä määrin mahdollista. Purona pide tään siis
m yös se llaista uomaa, jonka valuma-alue on pienempi kuin k ymmenen neliök ilome triä, mutta jossa virtaa jatkuvasti vettä ja kala voi k ulkea.
Tässä työssä on käyte tty se lvitysalueen virtavesien vakiintune ita nimiä, jotka
voivat sisältää päättee n –oja tai –puro riippumatta siitä, ovatko ne vesilain
määritelmän mukaan puroja, noroja vai ojia. Yle isnimitykse nä on käyte tty puroa, koska suurin osa pääuom ista on vakiintunee lta nime ltään puroja. Konsultin tekemä tulkinta suunnitte lualuee n virtavesien vesilain mukaisesta määritte lystä on esite tty kappaleessa 2.5.

2
US EPA . 1999 . Preliminary data summary of urban s torm water bes t management practices . EPA-821-R-99012. Washington D .C .
3
V esilaki 27.5 .2011/587 . http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
4
Ympäristöministeriö. 2012 . U udistunut vesilaki 2011, keskeinen sis ältö ja tärkeimmät muutokset. Ympäristöminis teriön raportteja 1 /2012. Helsinki.
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Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
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Vuode n 2009 alusta He lsingin kaupunk iin liite ttiin Sipoosta Öste rsundomin
alue ja Vantaasta osa Väste rk ullan (Länsimäki) aluetta. Tämän nk . liitosalueen pinta-ala on noin 28 km ². He lsingistä alueeseen kuuluvat Ultunan, Öste rsundom in, Karhusaaren, Talosaaren ja Salmenkallion kaupunginosat, jotka
muodostavat noin kolmanneksen alueen maa-alasta.
Öste rsundom in yleiskaava-alueesee n k uuluu e dellä mainittujen He lsingin kaupungin alue iden lisäksi Sipoon kunnan Granö ja Majvik sekä Vantaan kaupungin Länsisalmen kaupunginosa. Mukaan lue taan m yös osia Väste rk ullan, Vaaralan ja O jangon kaupunginosista Vantaan alueella. Öste rsundomin yle iskaava-aluee n kokonaispinta-ala me rialueet mukaan luk ien on noin 46 km ².
Alueen sijainti ja likimääräinen rajaus on esite tty kuvassa 1.

Kuva 1. Suunnitte lualuee n sijainti.5
Tässä hule vesie n hallinnan yleissuunnitelmassa huomioidaan varsinaisen
yleiskaava-alueen ulkopuolisia alue ita siltä osin kuin valuma-alue iden määrittämisen kannalta on ollut tarpee llista. Tässä raportissa suunnittelualueesta
puhuttaessa tarkoite taan yleiskaava-alueen lisäksi valuma-alue rajauksien
mukaisia laaje nne ttuja alue ita, joiden yhteispinta-ala on noin 69 km ².

5

Kuva: H elsingin kaupunki, Kalle Järvenpää
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Nykyinen maankäyttö
Öste rsundom in yle iskaava-aluee n nyk yistä maankäyttöä kuvaa piene hkö asukasmäärä suhteessa suuree n pinta-alaan. Vantaan ja Sipoon alueet m ukaan
luk ien aluee lla asuu nyk yään noin 6000 asukasta. Alue on nyk ytilantee ssa
maaseutumaista aluetta, jossa pe llot, niityt, me tsät ja suot hallitsevat maisemaa. Noin 28 km ²:n liitosalueesta on maa-alue tta noin 86 %, ruovikkoa 3–
4 % ja ve ttä 10–11 %.6
Tämän työn suunnittelualueena ole vien se itsemän valuma-alueen maankäytöstä noin 60 % on me tsää. Vastaavasti maatalousvaltaise t aluee t käsittävät
noin 15 % osuuden pinta-alasta ja hieman vajaa ne ljännes pinta-alasta on rakenne ttuja alue ita. Nyk ytilassa me renrannassa ole vat ruovikot pe ittävät
suunnitte lualuee n pinta-alasta muutaman prosentin. Nyk ytilantee n maankäyttöä suunnittelualueella on havainnolliste ttu kuvassa 2.

Kuva 2. Suunnitte lualue tta ortoilmakuvassa, kuntarajat me rk itty punaisella 7
Yle iskaava-aluee n me rk ittävimmät liike nne väylät ovat Valtatie 7 (Porvoontie )
ja Uusi Porvoontie, jotka halkaisevat alueen itä – länsi suunnassa sekä Kehä
III alueen länsireunassa. Liike nne järjestelyihin käyte tty maa-ala suunnitte lualuee lla on nyk ytilanteessa melko suuri. Muita me rk ittäviä nyk yise llään rakennettuja alue ita yle iskaava-aluee n sisällä ovat Landbon k ylä ja Karhusaare n
e te läosa, jotka ovat tiiviitä pientalovaltaisia alue ita. Väljää pie ntalovaltaista
asutusta on lisäk si sijoittunut lähinnä Uude n Porvoontie n lähe isyyteen ja ranta-alueille. Yleiskaava-alueen pinta-alasta me ri kattaa huomattavan osan.
6
7

He lsingin kaupunk isuunnitteluviraston ve rkkosivut. Suunnite lmat, Öste rsundom.
Maanm ittauslaitos
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Yle iskaava-aluee n luote ispuolella valuma-alue iden latvat yltävät Vantaan Hakunilan ja Itä-Hakk ilan kaupunginosiin, jotka ovat osittain tiiviisti rakenne ttuja
alue ita. Tiiviitä pientalo- ja ke rrostalovaltaisia alue ita sekä teollisuusalue ita on
e rityisesti Lahde ntie n varre ssa.
2.3

Maaperä ja pohjavedet
Suunnittelualueen maape rä koostuu pääosin kalliosta ja sen maa-alasta lähes
puole t onk in avokalliota tai ohue n moreenike rrokse n pe ittämää kalliota. Maaalasta noin 10 % arvioidaan ole van moree nia, jonka ke rrospak suus on 1 –
4 m . Alueelle on tyypillistä, että kallioaluee t ovat laajoja ja jyrkkäpiirteisiä ja
niiden väliin jää savisia purolaaksoja, joilla on m yös peltoaukeita. Kallioalueide n korkeusasemat ovat ylimmillään noin +65, mutta niiden lähe isyydessä on
m yös me renpinnan tasossa ole via pehme ikköalueita. Alaville alue ille ke rrostunee t hienorake ise t mate riaalit vaihte le vat hie nosta hiedasta saveen. Hie nosedimenttien pak suuden tiede tään kairausten pe rustee lla ole van paikoin jopa 20 – 30 m. Suunnittelualueen maape rää on havainnolliste ttu kuvassa 3.

Kuva 3. Suunnitte lualueen maape rä8
Öste rsundom issa e i ole vede nhank innan kannalta tärkeitä pohjavesialueita.
Painante issa sijaitse villa pehmeiköillä esiintyy kuitenk in monin paikoin painee llista pohjavettä, mikä tuo haaste tta rakentam iseen. Paineellinen pohjave si sijaitsee ve ttä läpäisemättömän ke rrok sen alla site n, e ttä vede n paine taso
on läpäisemättömän ke rroksen alla suurempi kuin muualla. Läpäisemättömän
ke rrok sen puhkaisu aiheuttaa paineen alaisen ve den purkautumise n.
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Valuma-alueet
Suunnittelualueen läpi virtaa se itsemän me rk ittävää puroa tai noroa. Purolaaksot halkovat yle iskaava-alue tta e te lä–pohjoissuunnassa, mutta valumaalue iden lukuisat piene t lammet sijaitse vat suure lta osin yle iskaava-alueen
pohjoispuole lla. Puroje n valuma-alue iden rajauksien ja nyk ytilan määrittämisessä hyödynne ttiin aikaisemmin laadittuja selvityksiä, mutta osin rajauksia
tarkenne ttiin karttatarkaste luiden pe rustee lla. Lisäksi valuma-alueet jae ttiin
riittäväksi määräksi osavaluma-alue ita, m itä hyödynne ttiin aluee n hule vesien
hallintaratkaisuje n suunnitte lussa, maankäyttöanalyyseissä ja hule vesimallinnuksessa.
Valuma-alue iden keske ise t tiedot on koottu taulukkoon 1 ja niiden rajaukse t
on esitetty karkealla tasolla kuvassa 4. Tarkemmin valuma-aluee t on esite tty
liitteenä 1 olevassa valuma-aluekartassa.

Kuva 4. Tarkaste llut purojen valuma-aluee t. 7

8

GTK:n maaperäkartta. http://geomaps2 .gtk.fi/geo/
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Taulukko 1. Tarkastellut valuma-aluee t.
#

Valuma-al ue

Pint a-ala

YK-alueen yläpuoline n osuus

1

Västerkullanpuro

5 ,9 km²

<1%

2

Krapuoja

30 ,4 km²

26 ,7 km², (88 %)

3

G umbölenpuro

2 ,5 km²

0 ,3 km², (12 % )

4

Ö stersundominpuro

7 ,8 km²

4 ,7 km², (60 % )

5

Korsnäsinpuro

3 ,3 km²

<1%

6

Fallbäcken

13 ,6 km²

6 ,3 km² (46 %)

7

Majvik

5 ,1 km²

3 ,2 km² (63 %)

Öste rsundom in yle iskaava-alue sijaitsee purojen valuma-alueiden alaosissa,
jote n yle iskaava-alueen yläpuolisten valuma-alueiden osien muodostamat hulevesivirtaamat on huom ioitava aluee n huleve sisuunnitte lussa. Taulukosta 1
nähdään, että e rityisesti Krapuojan, Öste rsundom inpuron, Fallbäcke nin ja
Majvikin valuma-alueista me rk ittävät osuude t (46–88 %) sijaitse vat yle iskaava-aluee n yläpuolella. Osuus k uvastaa hyvin Östersundom in yle iskaavaaluee lla te htävien toimenpite iden me rk itystä koko valuma-alueen mittakaavassa. Mikäli valuma-alue sijaitsee suure lta osin yle iskaava-alueen sisällä,
kaava-aluee n maankäytöllisillä ratkaisuilla on e rittäin suuri vaikutus puron tilaan. Jos taas suurin osa valuma-alueesta sijaitsee yle iskaava-alueen ulkopuole lla, k uten Krapuojan tapauksessa, yleiskaava-alueen toimenpite illä e i
voida vaikuttaa puron käyttäytym iseen niin paljon kuin toisilla alue illa.
2.5

Suunnittelualueen virtavesien nykytila

2.5.1

Yle istä
Valuma-alue iden ja purojen tilaa on käsite lty kattavasti aikaisemm issa se lvityksissä kute n Helsingin Östersundomin pienvesien kartoitus9 ja Östersundomin puroselvitys 10 . Se uraaviin kappale isiin on koottu tämän suunnite lman
kannalta keskeiset tie dot puroje n tilasta ja niiden valuma-alueista. Valumaalue illa suorite ttiin työn aikana maastokatse lmuksia.
Tarkastellut virtavede t on määrite lty vesilain mukaisesti taulukossa 2. Tarkaste lualueen virtavesistä vain Krapuoja ja Fallbäcken täyttävät puron määritelmän, muut ovat noroja johtuen joko siitä, e ttä jatk uvaa virtausta e i esiinny
läpi vuoden tai kalan k ulkem inen e i ole me rk ittävässä määrin mahdollista.
Taulukko 2. Tarkastellut virtavede t.

9

#

Virt aveden nimi

Valuma-al ueen
pint a-ala

Vesilain mukaine n
määrit elmä

1

Västerkullanpuro

5 ,9 km²

Noro

2

Krapuoja

30 ,4 km²

Puro

3

G umbölenpuro

2 ,5 km²

Noro

4

Ö stersundominpuro

7 ,8 km²

Noro

5

Korsnäsinpuro

3 ,3 km²

Noro

6

Fallbäcken

13 ,6 km²

Puro

7

Majvik

5 ,1 km²

Noro

Kujala, A-M . 2011. H elsingin Ö sters undomin pienvesien kartoitus . P ro gradu – tutkielma, Helsingin yliopis to.
Ramboll Finland O y. 2010. Ö sters undomin puroselvitys . Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto.

10
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Puroissa ja noroissa virtaava vesi muodostuu pintavalunnasta, pintake rrosvalunnasta sekä pohjavesivalunnasta riippuen valuma-alueen koosta ja rakentune isuudesta. Rake ntamattom illa valuma-alue illa pintake rros- tai pohjave sivalunnan määrä on se lvästi suurempi kuin rakennetuilla alue illa ja m yös kuivan
ajan ns. pe rusvirtaama on mahdollinen. Mitä rakennetumpi valuma-alue , sen
enemmän virtaama ääre vöityy, e li minim i- ja maksimivirtaaman e ro kasvaa.
Rakentam isen seurauk sena pe rusvirtaama voi tyrehtyä kokonaan, jolloin ve ttä virtaa vain sadetapahtum ien aikana tai välittömästi niide n jälkeen pintavalunnan aiheuttamana.
2.5.2

Väste rkullanpuron valuma-alue
Väste rkullanpuron valuma-alueen pinta-alasta (5,9 km ²) 72 % sijaitsee Vantaan kaupungin puole lla, mutta purkupiste on k uite nkin He lsingin kaupungin
puole lla Porvarinlahdessa, joka on Natura-2000–alue ja k uuluu Öste rsundomin lintuve siin. Hieman yli 4 k ilometrin pituise n Väste rk ullanpuron uomat ovat
pääasiassa muokattuja pelto-ojia. Nyk yisee n puron päävirtausre ittiin kuuluu
useita rumpuja, jotka alittavat suuria liikenne väyliä, kuten Valtatie 7 ja Kehä
III ja Satamarata.
Valuma-aluee n latvaosat sijaitse vat Valtatie 7:n ja Kehä III:n liittymän läheisyydessä, jossa sijaitsee m yös teollisuusalue tta sekä Långmosse nin suoalue .
Muilta osin valuma-alue tta hallitse vat nyk ytilassa Väste rkullan kartanon peltoaluee t ja niitä re unustavat me tsä-, asuin- ja liikennealueet. Tiivistä asutusta
valuma-aluee lla e i ole . Valuma-alueen e te läosaa luonnehtivat Mustavuore n
me tsäaluee t ja Porvarinlahden ruovikot, jotka kuuluvat osin Natura-2000alue iden ve rkkoon, m itä on käsite lty tarkemmin kappaleessa 2.6.
Väste rkullanpuron vede nlaatu on se lvityksissä luokite ltu käyttökelpoisuudeltaan välttäväk si, m utta pintavesien ekologise lta tilaltaan hyväk si. Ve den laadulle on ominaista pe ltoviljelyn- ja liikentee n vaik utukse t, jotka näk yvät mm.
suurina liue nne iden ionien ja aine iden pitoisuuksina, korkeina hive naineiden
pitoisuuksina ja sähkönjohtavuute na. Puron pH-arvo on kesk imäärin 6–7 ja
purolla on hyvä puskurointik yk y happamoitum ista vastaan. Kiintoaine spitoisuude t purossa on havaittu ole te ttua matalammiksi.9

2.5.3

Krapuojan valuma-alue
Krapuoja on suunnitte lualueen me rk ittävin virtausreitti, jonka kokonaispituus
on noin 12 km. Sen valuma-alue (30,4 km ²) sijaitsee pääosin Vantaan kaupungin alueella, sillä He lsingin puole lle valuma-alueen pinta-alasta jää vain 8
%. Pääosa purosta sijaitsee yleiskaava-alueen ulkopuole lla, jossa puro ja sen
sivuhaarat virtaavat maankäytöltään monimuotoiste n alue ide n läpi. Krapuojan
päävirtausre itin varre lle sijoittuu nyk ytilanteessa me lko vähän asutusta, mutta e te nkin Kormuniitynojan muodostaman sivuhaaran valuma-alueella (10,3
km ²) on paljon tiivistä maankäyttöä e rityisesti Vantaan Hakunilan, ItäHakkilan ja Vaaralan kaupunginosissa. Lisäksi valuma-aluee lle sijoittuu osia
tärke istä liikenne väylistä: Kehä III, Valtatie 4 ja Valtatie 7.
Laajoista rake nne tuista alue ista johtuen Kormuniitynoja on hule vesien määrän pe rustee lla Krapuojan me rkittävin sivuhaara. Krapuojan läntise n latvapuron valuma-alue (8,5 km ²) alkaa Kuninkaanmäen pohjoispuole lta, osin rakennetulta aluee lta ja virtaa Sotungin alue iden halk i. Sotungissa haara muodostaa edustavan, luonnontilaisen ja voimakkaasti meande roivan osuude n. Itäisempi latvapuro alkaa Sipoonkorven metistä ja sen valuma-alue (5,5 km ²) e i
sisällä juurikaan rake nne ttuja alue ita.
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Hakunilassa Korm uniitynojaa on kunnoste ttu rakentamalla siihe n mm. lampia
ja suvanto- ja kosk ipaikkoja (kuva 5), jotka tasaavat Krapuojaan päätyviä virtaamia. Hakunilan urhe ilupuiston jälkee n Korm uniitynoja muodostaa voimakkaasti mutkitte le van luonnontilaisen osuuden ennen Sotungintie n alitusta. Alitukse n itäpuole lla (kuva 6) oja on suoriste ttu ja vie ttää hyvin enne n yhtymistään Krapuojaan.

Kuva 5. Korm uniitynojaa on k unnoste ttu Håkansböle n kartanopuistossa Hakunilassa. 7

Kuva 6. Kormuniitynoja Sotungintien itäpuolella ennen liittymistä Krapuojaan
kuvassa sähkölinjan kohdalla. 7
Krapuojan pääuoma alkaa latvapurojen ja Kormuniitynojan yhdistym isen jälkeen hieman Purorinteen pohjoispuole lla. Tästä eteenpäin Krapuoja virtaa
noin 3–5 me triä le veänä, suoriste ttuna uomana pääosin pe ltoalue iden keske llä (kuva 7).
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Kuva 7. Krapuojan uoma Purorintee n kohdalla. 7
Krapuoja laskee Öste rsundom in yleiskaava-alueen sisälle hieman Valtatien 7
pohjoispuole lla. Valtatien alitus tapahtuu suorakaideaukkoisella (3,3 X 1,8 m)
siltarummulla, jonka välitysk yky on e rittäin hyvä. Ennen alitusta uoma on k uitenk in varsin tukkoinen, m ikä rajoittaa virtaam ia.
Öste rsundom in yle iskaava-alueen sisällä Sotungintien e teläpuolella Krapuoja
virtaa pe ltovaltaiste n alue ide n sekä pientaloalueiden läpi pääosin luonnontilaisessa uomassa. Tämä Krapuojan luonnontilainen uoman osuus on tode ttu arvokkaaksi pienvesien kartoituksessa 9. Tärkeät teiden alitukse t ovat Sotungintien alitus noin 4,0 m te räsrummulla (kuva 8) ja Uuden Porvoontien alitus
(kuva 9). Uuden Porvoontie n e te läpuole lla maanäyttö jatkuu pe ltovaltaise na
ennen Krapuoja laskemista Kape llvikenin me renlahteen (kuva 10). Kape llviken on osa Öste rsundom in lintuvesien luonnonsuoje lualue tta, jota on käsite lty
tarkemmin kappaleessa 2.6.

Kuva 8. Krapuoja alittaa Sotungintien Vantaan ja He lsingin rajalla. 7
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Kuva 9. Krapuojan alittaa Uude n Porvoontien ja sen kevye nliikenteenväylän. 7

Kuva 10. Krapuojan re itti Kape llvike nin me renlahdessa on tukkoinen. Kuvattu
Långöre nin sillalta länteen. 7
Krapuojan vede nlaadussa näk yy valuma-alueen moninainen ja paikoin tiiviistik in rake nne tuista alue ista muodostuva maankäyttö. Krapuojan vedessä onkin
kesk imääräistä enemmän k iintoainesta, orgaanista ja liuennutta aineista sekä
hivenaine ita ja bak tee re ja. Hivenaine ista e rityisesti uraanin ja arsee nin korkeat pitoisuude t voivat johtua valuma-alueen teollisuudesta. Kohonnee t rautapitoisuude t voivat johtua valuma-alueen latvaosien sijaitse vista suoalue ista. 9
Krapuojan vedenlaatu on selvityksissä luok ite ltu käyttökelpoisuude ltaan ja
pintavesien ekologise lta tilaltaan tyydyttäväksi9. Pohjae läimistön pe rustee lla
Krapuojan ekologine n tila on luok iteltu hyväk si ja ojassa esiintyykin arvokasta
täplärapua. Purossa on myös kalakanta, m ikä kuvastaa puron kohtuullisen hyvää yle istilaa. 11

11

Närhi, M-A . 2011 . Vantaan Krapuojan ja Kormuniitynojan ekologinen tila pohjaeläimistön kuvas tamana. J ulkaisematon pro gradu-tutkielma. Y mpäristötieteiden laitos , Helsingin yliopisto. 64 s .
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Gumbölenpuron valuma-alue
Gumbölenpuron valuma-alueen (2,5 km ²) on pinta-alaltaan alueen pie nimpiä.
Valuma-aluee n maankäyttö on pääosin me tsä- ja pe ltovaltaista. Valuma-alue
rajoittuu e telässä Uuteen Porvoontiehe n, jonka varressa on hieman pie ntalovaltaista asutusta. Valtatie 7 katkaisee valuma-alueen itä-länsi-suunnassa.
Päävirtausreitin pituus Storträsk –lamme lta Karlvik in me renlahteen on noin
3,5 km. Re itti on luonnontilainen lukuun ottamatta pe ltoalue ita, joilla uomaa
on suoriste ttu.
Storträsk on tunne tuin Öste rsundom in lamm ista ja se on ak tiivisessa käytössä
olevaa virk istysalue tta. Lampi e i ole luonnontilainen, vaan sitä on kunnoste ttu
mm. kalkitsemalla. Kalk ituksesta huolimatta lampi pyrkii palaamaan luontaiseen happamaan tilaansa. Lampeen istute taan nyk yään kirjolohta, mutta aikaisemmin sinne on istute ttu m yös taimenta, siikaa ja puronie riää. Luontaisesti lampee n nouse vat ahven ja hauk i.9
Gumbölenpuron vedenlaatu on se lvityksissä luok iteltu käyttöke lpoisuude ltaan
ja pintavesien ekologiselta tilaltaan hyväksi. Pe lloista ja suoalueista huolimatta puron vedessä on havaittu vain vähän k iinto- ja orgaanista aine ista.
Liuenne iden aine iden pitoisuude t on todettu se n sijaan korke iksi, mikä on
nostanut m yös vede n sähkönjohtavuutta. Puron pH-arvo on ollut kesk imäärin
6–7 ja purolla on hyvä puskurointik yk y happamoitumista vastaan. 9

2.5.5

Öste rsundom inpuron valuma-alue
Öste rsundom inpuron valuma-alueen pinta-ala on 7,8 km ². Päävirtausreitin pituus on noin 5 km alkaen Nybygge tin kylän pohjoispuole lta ja lask ien Karlvik in me renlahteen. Pääosa valuma-alueesta sijaitsee Öste rsundom in yle iskaava-aluee n ulkopuole lla ja sen nyk yine n maankäyttöä kuvastaa laajat metsä- ja suoaluee t. Haja-asutuksen määrä valuma-alueella on nyk yisin hyvin
vähäine n. Ete läosassa Valtatie n 7 tiealue katkaisee valuma-alueen.
Valuma-aluee n e rityiskohte ita ovat Krapuojan ja Öste rsundom inpuron vedenjakajan tuntumassa sijaitse va vanha Sotungin kaatopaikka, hieman tämän
e te läpuole lla sijaitse va luonnontilaine n Gumböle träsk sekä Valtatien 7 molemmin puolin sijaitse vat rehe vöitynee t lammet Lilla dammen (kuva 11) ja
Stora dammen. Lisäksi e te lämpänä puro sivuaa Östesundomin kartanon alue ita. Kartanon maille on puroa patoamalla muodoste ttu pieni lampi. Puron
purkupiste Karlvikeniin (kuva 12) on osa Öste rsundomin lintuvesie n luonnonsuoje lualue tta.
Öste rsundom inpuro on vede nlaadultaan kaksijakoinen. Puron yläjuoksulla
k iintoaineksen ja orgaanisen ainekse n pitoisuude t sekä ionien, hive naineiden
ja bak tee rie n määrät on havaittu korkeammik si kuin alajuoksulla. Yläjuoksulla
vesi on myös tode ttu happamammaksi (pH 6) k uin alajuoksulla (pH 6–7) ja lisäksi puskurointik yk y happamoitumista vastaan oli yläjuoksulla he ikompi. Syy
e roihin on arvioitu ole van Sotungin vanha kaatopaikka sekä Nybygge tin alueen aiheuttama hajakuorm itus. Öste rsundom in vede nlaatu on se lvityksissä
luok iteltu käyttökelpoisuude ltaan ja pintavesien ekologise lta tilaltaan tyydyttäväksi. 9
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Kuva 11. Lilla dammen on lähes umpeen kasvanut ja kosteikkomainen.

Kuva 12. Näk ymä Uudelta Porvoontie ltä Karlvikeniin Öste rsundominpuron
purkupisteessä.
2.5.6

Korsnäsinpuron valuma-alue
Korsnäsinpuron valuma-alue on ve rrattain pieni, vain 3,3 km ² ja se rajautuu
kokonaan Öste rsundom in yleiskaava-alueen sisälle . Nyk ytilanteessa sen
maankäyttöä hallitse vat me tsäaluee t ja Valtatien 7 pohjoispuole lla sijaitse va
Landbon asutuskesk ittymä. Lisäksi ete lämpänä Uude n Porvoontie n molemmin
puolin on hieman rakenne ttua alue tta.
Korsnäsinpuron päävirtausre itin kokonaispituus on hieman yli 3,5 km. Puro on
Landbon asutuksen aluee lla (Landbonoja) pääosin muokattua ja suoriste ttua,
mutta muilta osin, e tenk in Valtatien 7 pohjoispuolella, puro on luonnontilaine n. Edustavin uoman osuus sijaitseek in juuri valtatie n pohjoispuole lla, jossa
puro meande roi synnyttämässään kanjonissa. Puro alittaa Valtatien 7 rum-
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muilla, joide n muodostamat re itit ovat osin tukkoisia. Valtatien e te läpuole lla
Korsnäsinpuro virtaa Kornäsin kalliose länte iden ja koulukesk uksen välise ssä
kanjonissa varsin luonnonmukaisessa uomassa (kuva 13), k unne s alittaa Uude n Porvoontie n 1600 B rummulla ja laskee me re nlahteen Karhusaaren pohjoispuole lla, luonnonsuojelualueiden ulkopuole lla.

Kuva 13. Korsnäsinpuro Uuden Porvoontie n pohjoispuolella.
Korsnäsinpuron vede nlaatu on se lvityk sissä luokite ltu käyttöke lpoisuude ltaan
hyväksi, mutta pintavesien ekologise lta tilaltaan vain tyydyttäväksi. Mone t
vedenlaadun indikaattorit, kuten baktee rie n ja ionien määrä, on havaittu korke iksi. Ionie n korkea määrä voi johtua esime rk iksi Valtatien 7 suolauksesta.
Kiintoainesta ja orgaanista aine ista purossa on kuitenk in ylee nsä vähän. 9
Landbon länsipuole lla, lähellä vedenjakajaa sijaitsee Landbonlampi, joka on
k irkasve tinen ja vede nlaadultaan Öste rsundomin alueen parhaita. Lampi on
tode nnäköisesti luonnollista alkupe rää ja saa vete nsä pohjavesistä.
2.5.7

Fallbäckenin valuma-alue
Fallbäckenin valuma-alue on Öste rsundom in alueen toiseksi suurin 13,6km ²
pinta-alallaan. Valuma-aluee n latvat yltävät Sipoon kunnan puole lle yle iskaava-aluee n ulkopuolelle . Valtatie n 7 pohjoispuolella valuma-alueen maankäyttö on lähes pe lkästään metsää ja suota ja suuri osa aluee n länsireunasta
kuuluu Sipoonkorven arvokkaisiin alue isiin. Valtatie 7:n e te läpuole lla on jonk in ve rran pe ltoalue ita ja väljää pientalovaltaista asutusta Immersbackan ja
Aspesskogin alue illa. Fallbäckenillä on kaksi latvapuroa, joista valuma-alueeltaan suurempi (6 km ²) alkaa pohjoisesta He lgträskin ympäristöstä ja laskee
Stormosse nin suoalueen läpi. Toine n latvapuro alkaa Genaträsk istä, virtaa Puroniitynlaakson läpi ja sen valuma-alueen pinta-ala on noin 4,6 km ². Päävirtausre itin pituus Helgträsk in ja Uude lle Porvoontie n välillä on yli 8 km. Valuma-aluee n purkupiste sijaitsee Sipoon kunnan puole lla Storörbottne tin mere nlahdessa.
Fallbäckenin uoma muodostuu sekä luonnontilaisista e ttä muokatuista osuuk sista. Valuma-alueen latvaosissak in purot ovat monin paikoin muokattuja soide n ojituksista johtuen. Fallbäckenin luonnontilaisimmat osuudet alkavat Valtatien 7 pohjoispuole lla Sk innarsskogin läheisyydestä ja jatk uvat valtatien
e te läpuole lla yksittäisiä kohtia luk uun ottamatta aina Uude lle Porvoonväylälle
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asti. Valtatien 7 Fallbäcke n alittaa 1800 mm te räsrummulla (kuva 14), joka
kulkee syvässä kanjonissa ja johtaa puron vede t sujuvasti Imme rsbackan
puole lle. Uude n Porvoontien kohdalla Fallbäckenin vede npinnantaso on likimain me renpinnantasossa. Tien alitus tapahtuu näyttävällä siltarummulla
(kuva 15).

Kuva 14. Fallbäcke n alittaa Valtatie n 7 syvässä kanjonissa.

Kuva 15. Uuden Porvoontien alitus lähe llä Fallbäckenin purk upiste ttä.
Fallbäckenin vede nlaatu on selvityksissä luok ite ltu käyttöke lpoisuude ltaan
välttäväk si, mutta pintavesien ekologise lta tilaltaan vain tyydyttäväksi. Puron
vedenlaatu muuttuu latvaosista alajuoksulle mentäessä – e rityisesti happamuus vähe nee ja pusk urointik yky paranee. Se n sijaan liuennutta aine ista,
k iintoainesta ja orgaanista aine tta on enemmän, mutta niiden kokonaismäärä
9
on silti suhteellisen alhainen.
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Majvik in valuma-alue
Majvik in valuma-alue sijaitsee suunnittelualueen itäisessä reunassa ja on kokonaan Sipoon kunnan aluee lla. Suurin osa valuma-alueesta sijoittuu Öste rsundom in yle iskaava-aluee n ulkopuole lle . Valuma-alueen maankäyttö muodostuu suure lta osin Väste rskogin haja-asutusalueesta ja se n lähiympäristön
me tsä- ja pe ltoalue ista.
Päävirtausreitti alkaa Väste rskogin aluee lta ja se virtaa noin 3 km re itin Majvik in päättyen me reen Lilla Be rgholmenin kohdalla. Sivuojat tuovat ve ttä päävirtausre itille Linnanträskista ja Uuden Porvoontie n varresta pe lto- ja pie ntalovaltaisilta alue ilta. Pohjoisessa valuma-alue ulottuu Valtatien 7 pohjoispuole lle
asti. Majvik in puron vedenlaatua e i ole käsite lty He lsingin Öste rsundomin
pienvesien kartoituksessa.

2.6

Hulevesiin liittyvät merkittävät luontoarvot

2.6.1

Öste rsundom in arvokkaat pie nvede t
Helsingin Östersundomin pienvesien kartoituksessa9 on arvioitu ja luok ite ltu
kattavasti Öste rsundomin yle iskaava-alueen halk i virtaavien puroje n ja alueen
lampie n tilaa. Kartoituksessa pääasiallinen tutkim usmene telmä oli veden laadun fysikaalis-kem iallisen laadun tarkaste lu, mutta tutkimukse ssa se lvite ttiin
m yös pienvesien luonnontilaisuutta ja niide n tarjoam ia luontoarvoja. Luonnontilaisuutta ja luontoarvoja arvioitiin pie nvesie n muokkausastee n sekä niide n lähiympäristön muodostaman luontokokonaisuuden arvon pe rusteella.
Arvokkaimmiksi kohte iksi se lvityksessä tode ttiin Öste rsundom inpuron purolaakso, Öste rsundomin lammet sekä Krapuojan ja Fallbäckenin purot.
Öste rsundom inpuron tode ttiin edustavak si ja ympäristöltään vaihtele vaksi.
Pohjoisessa puro virtaa Sipoonkorven mäntyme tsien keske llä ja e teläosissa
Lilla Dammen ja Stora Dammen sekä näiden ete läpuolella alkava hieno jalopuulehto teke vät purosta ympäristöinee n monipuolisen ja näyttävän. 9
Öste rsundom in yle iskaava-aluee n puroista ainakin Krapuojassa ja Fallbäcke nissä on tode ttu kalakanta, m ikä ke rtoo purojen hyvästä tilasta ja riittävän hyvänä säilyvästä alivirtaamasta kuivaan aikaan. Fallbäcke n on kunnoltaan pääasisassa luonnontilainen. Vaikka Krapuoja ei olekaan täysin luonnontilaine n sen hyvän tilaa osoittaa siellä havaitut arvokkaat täpläravut. 11

2.6.2

Vesilain mukaise t säännök set pienten virtavesien suoje lusta
Vesilain 2 luvun 11 § sisältää säännöksiä tie ttyje n vesiluontotyyppien suoje lusta. Säännös k ie ltää vaarantamasta mm. norojen luonnontilaa. Ensisijaisesti
k ysym ys on luontotyype istä, joiden olennaise t ominaispiirtee t e ivät ole muuttuneet m uokkauksen se uraukse na. Öste rsundomin tapauksessa kaikk i noroik si luokite ltavat virtave de t e ivät siis ole se llaise naan suojeltavia vaan mahdollisesti osat niistä. Lupaviranomaine n voi lisäksi hakemuksesta myöntää poikke ukse n 11 §:n k ie llosta, jos mainittujen vesiluontotyyppien suoje lutavoittee t
e ivät huomattavasti vaarannu. Suunnittelualueella ole vien noroje n tai niiden
osien luonnontilan määrite lmää tulee jatkosuunnittelussa täsmentää, kun on
tarkemmin se lvillä niihin kohdistuvat vaik utukse t.
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Sipoonkorpi
Sipoonkorpi on 50–60 km ² laajuine n topografialtaan hyvin vaihtele va ja re he vä me tsäalue. Sipoonkorven alue alkaa Öste rsundomin yle iskaava-alueen
pohjoisosista ja sitä ympäröivät Sotungin, Niik ilän, Hindsbyn ja Imme rsbyn
maatalousvaltaise t kylät. Paikoin k ylien tiivis haja-asutus ja pe llot työntyvät
osittain syvällek in Sipoonkorpee n, mutta vaikeat maasto-olosuhtee t ovat osaltaan auttanee t alueen pysymistä harvaan asuttuna. Sipoonkorven monipuolisessa luonnossa e lää Ete lä-Suomen oloihin huomattavan paljon harvinaisia ja
uhanalaisia laje ja. Öste rsundomin yle iskaava-alueen läpi virtaavista puroista
Krapuojan, Öste rsundom inpuron ja Fallbäckenin valuma-alue ide n latvoista
suure t osat sijaitsevat Sipoonkorve n me tsissä.12

2.6.4

Mustavuore n lehto ja Öste rsundom in lintuvede t
Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet–nim inen Natura 2000 –
alue muodostuu ne ljästä e rillisestä osasta Mustavuoren, Porvarinlahden, Labbackan ja Kasabe rge tin sekä Bruksvikenin, Torpvike nin ja Kape llvike nin (Kappe linlahti) alueella. Alue käsittää yhteensä 355 hehtaaria maa- ja vesialueita,
jotka sijoittuvat Öste rsundom in yle iskaava-aluee n ete läosiin. 12
Östersund omin lintuvesien luonnonsuojelualueeseen (92 ha) kuuluu
He lsingin kaupungin om istamia osia ede llä kuvatusta Mustavuoren lehdon ja
Öste rsundom in lintuvesien Natura 2000-alueesta, jonka länsiosa on rauhoite ttu aiemmin Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueeksi. Suoje lualue koostuu kolmesta e rillisestä rehe väkasvustoisesta me renlahdesta:
Bruk sviken, Torpviken ja Kapellviken, joista viimeksi mainitusta suoje lualuee seen k uuluu vain osa sen e te lärannasta. Kapellviken on lähe s täysin umpeenkasvanut me re nlahti, mutta kahdella muulla lahde lla on jonk in ve rran avove ttä. 13
Kape llvikeniin laskee Öste rsundom in alueen suurin puro, Krapuoja. Kape llvikenin kesk iosassa sijaitsee osin asute ttu Långörenin me tsäsaareke , jonka
pohjoispuole lla avove ttä on pieninä lampare ina ja kapeina uomina. Lahde n
pohjoisosassa, Karhusaarentien lähe isyydessä on matalakasvuinen enne n he voslaitumena ollut me renrantaniitty. Kape llvike nin ranta-aluee t rajautuvat re heviin pe nsaikkoihin ja te rvalepiköihin, mutta kauempana lahtea ympäröivät
havu- ja sekametsät, pe ltoaukeat ja pie ntaloaluee t.14
Bruk svikenin ja Torpvikenin pesimälinnustoon k uuluvat mm. silkk iuikku, toistak ymmentä sorsalintulajia, joista huomattavimpina ristisorsa, sekä nok ikana
ja ruisrääkkä. Kape llvikenin ruoikoissa viihtyvät luk uisat ruoko- ja rytike rttuse t, pajusirkut sekä kaulushaikara. Reuname tsissä ja -pensaikoissa e lävät
esime rk iksi pikkutikka ja pikkulepinkäine n. 13
Öste rsundom in ruovikkoaluee n kalastosta ei ole tehty e rillistä se lvitystä, mutta Kappe lvikenin lahde lla tavataan ainakin tyypillisimmät kalalajit k uten särk i,
ahve n, k iiski ja hauk i. Ruovikoitunee t me renlahdet ovat tärke itä kalojen kutualue ita. 14

12
13

Helsingin kaupunkisuunnitteluviras to, verkkosivut. Suunnitelmat, Ö stersundom, Viheralueet.

Helsingin ympäristökeskus , verkkosivut. Helsingin luonnonsuojelualueet.
Suikkari, E . 2007 . Ö stersundomin ruovikkoalueen yleissuunnitelma. U udenmaan ympäristökeskuksen raportteja 4 /2007 .

14
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Bjorkudden luonnonsuojelualue on pienialaisempi (3,5 ha) ja sijoittuu
Kappe lvikenin itäpuolelle , Karlvikeniin. Suojelualue käsittää runsaasti järviruokoa kasvavan me renranta-alueen Uuden Porvoontie n ete läpuolella Karlvikenin
rannalla. Björkudden on osa Ö ste rsundomin arvokkaita lintualueita. 13
Porvarinlahti on osa Öste rsundom in lintuvesiä ja kuuluu näin ollen valtakunnalliseen lintuve sie n suoje luohje lmaan ja Natura 2000-alue iden ve rkkoon.
Porvarinlahden suu sijaitsee Sipoon ja Vantaan puole lla ja lahde n pe rä kuuluu
He lsingin kaupungille. Lahden pe rä on lähes umpeenkasvanut, mutta ruoikon
ja rantaniittyje n vyöhykke inen kasvillisuus on kuitenk in säilynyt hyvin ja lahde n vesi on pysynyt melko puhtaana. Lahdella pesii vuosittain noin 40 lintulajia, joista huomattavimpina mm. k irjoke rttu, ruisrääkkä ja viiksitimali. 13
Öste rsundom in yleiskaava-alueen läpi virtaavat me rk ittävät purot laske vat
mereen monin paikoin Natura-2000- tai luonnonsuoje lualueilla tai niiden välittömässä lähe isyydessä. Väste rkullanpuro laskee Porvarinlahde n ja Krapuoja
Kappe lvikenin Natura-2000-alue ille . Gumbölenpuro ja Öste rsundomin puro
laske vat puolestaan Karlvikeniiin, joka sijoittuu Kappe lvikenin Natura-2000alueen sekä Björkudden luonnonsuoje lualuee n läheisyytee n. Ainoastaan Korsnäsinpuron, Fallbäckenin ja Majvikin valuma-alueiden purkupistee t sijaitsevat
avoveden aluee lla, jotka e ivät kuulu suojelualue iden piiriin.
Natura 2000-alueelle tullaan laatimaan hoito- ja käyttösuunnite lmat, joiden
avulla aluee n luontoarvot säilytetään kasvavan kaupunkirakenteen sisällä.
3

SUUNNI TELLUN MAA NKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET

3.1

Suunniteltu maankäyttö
Huleve sie n hallinnan suunnitte lun lähtökohtana on 24.2.2011 päivätyn yle iskaavaluonnoksen mukainen maankäyttö15. Tämä e nsimmäinen nähtävillä ollut
yleiskaavaluonnos on rakentam isalue iden suhteen laajin ve rrattuna myöhemmin tutkittuihin yle iskaavan luonnosvaihtoehtoihin ja edustaa siten
maankäytön maksimia. Hule vesie n hallinnan mitoittam isen kannalta maksimivaihtoehdon mallintam inen on mie lekästä suunnitte lun tässä vaiheessa, sillä
mitoitusta on he lpompi skaalata maankäytön mahdollisesti keve ntyessä seuraavissa suunnitte lun vaihe issa.
Kaava-aluee n asukasluvuk si tule vaisuudessa on tässä luonnoksessa arvioitu
65 000 – 70 000 asukasta, joista hieman yli puole t sijoittuisi He lsingin alueelle. Asum inen tapahtuisi pääosin kaupunk ipientaloissa, mutta joukkoliike nteen
solmukohdissa ja alueellisissa keskuksissa olisi myös ke rrostalovaltaista rakentam ista. Työpaikkoja alueelle on suunniteltu noin 10 000 – 15 000. Osa
näistä tulisi sijoittumaan tärkeimpien liike nne väylien, Kehä III:n ja Valtatie n 7
varsille, jonne on suunnite ltu hallimaise n rakentamisen ja yhdyskuntateknisten toim intojen, mm. jätteenpolttolaitoksen rakentam ista.

15

Helsingin kaupunkisuunnitteluviras to, Ö stersundomin yhteinen yleiskaava, luonnos 24.2 .2011.
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Huleve sie n hallinnan yleissuunnittelussa käyte ttyä yle iskaavaluonnosta on havainnolliste ttu kuvassa 16.

Kuva 16. Yleiskaavaluonnos suunnitte lualuee n tule vasta maankäytöstä. 15
Yle iskaava-alue tullaan rakentamaan useassa vaiheessa pitkän ajanjakson aikana. Hankkeen suunnitte lun tässä vaiheessa alueiden toteuttamisjärjestys e i
ole vie lä selvillä. Huleve sisuunnittelussa käyte ttiin kuitenk in yhtä yle ispiirte istä arviota toteuttamisjärjestyksestä, joka on esite tty kuvassa 17.
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Kuva 17. Huleve sisuunnitte lussa käyte tty luonnos toteuttam isjärjestyksestä.
Punainen esittää 1. vaihe tta, ke ltainen 2. vaihe tta ja vihreä 3. vaihe tta.16
Alue iden rakentamisvaiheet tulee huomioida yle isille alueille sijoittuvie n hule vesien hallintaratkaisuje n suunnitte lussa ja toteuttamisjärjestyksessä. Toisaalta alue iden hule vede t tulee olla hyvin hallittu k ussak in vaiheessa, mutta
toisaalta kaikk ien järje ste lm ien rakentam inen hyvin e tupainotte isesti ennen
alue iden toteutum ista e i ole kannattavaa. Rakentamisen aikaista hule vesien
hallintaa on käsite lty tarkemmin kappaleessa 4.6.
3.2

Vaikutukset valuma-aluerajoihin
Suunnittelualueen maankäytön muutoksen vaik utusta valuma-alue iden rajauksiin arvioitiin laaditun valuma-aluekartan ja maankäyttösuunnite lmie n pe rusteella. Tarkaste lussa tode ttiin, e ttä tiiviimmän rake ntamisen alue illa katuje n tasaukse t ja tule van hule vesiviemärive rkon korot muuttavat todennäköisesti valuma-alue rajojen sijainte ja nyk ytilanteeseen ve rrattuna. Muutokse t
arvioitiin kuitenk in vain paikallisiksi ja mitä pie nempiä osavaluma-alue ita tarkaste llaan, sitä todennäköisemmin pienempien vedenjakajien paikat muuttuvat. Purojen valuma-alue iden m ittakaavassa muutokset jäävät todennäköisesti varsin vähäisiksi.

16

Helsingin kaupunkisuunnitteluviras to, luonnos toteuttamis järjestyksestä 22 .6 .2011.
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Suunnittelualueen rake ntam isen hydrologise t vaikutukse t arvioitiin läpäise mättömien pintojen pe rustee lla, koska niiltä muodostuu suurin osa hule ve sistä. Läpäisemättöm istä pinnoista me rkittävimpiä ovat kattopinnat, koska ne
ovat use in k ytke tty suoraan tontin kuivatusjärjestelmään. Lisäksi kattoje n
kaltevuus on yleensä muita rakenne ttuja pintoja suurempi ja virtausvastus
pieni, e te nkin peltikatoilla. Näin ollen kattovede t johtuvat nopeasti syöksyputk ien kautta huleve siviemärive rkkoon, maan pinnalla ole viin hulevesikouruihin
tai vastaaviin ja edelleen osavaluma-alueen purkupisteeseen.
Valuma-alue ilta määrite ttiin läpäisemättömien pintojen kokonaismäärä, jota
on kuvattu kaupunkihydrologiassa yle isesti käyte tyllä käsitteellä Total Impervious Area (TIA). Siinä ve ttä läpäise vie nkin pintoje n ajate llaan olevan osittain
läpäisemättömiä eli esime rkiksi läpäise viltä nurm ipinnoilta muodostuu m yös
jonkin ve rran välitöntä hule ve sivaluntaa. Tämä pätee e tenk in rankkasade tilante issa, joissa läpäise vät pinnat e ivät k ykene pidättämään tai imemään
kaikkea niille satavaa ve ttä.
Läpäisemättöm ien pintoje n määrän lisäksi on huomioitava, e ttä uudisrakentamisen m yötä läpäisemättömie n pintojen laatu tasoittuu ja kalte vuude t kasvavat. Näin olle n rakentaminen pienentää pintojen painanteisiin varastoituvan
veden, e li painannesäilynnän määrää. Esime rk iksi luonnontilaine n me tsämaasto pidättää ylee nsä vähintään k ymmenen m illime trin sademäärän, kun
taas uusi asfalttipinta pidättää vain alle millime trin. Rakentam isen m yötä
m yös päällystämättömät pinnat tiivistyvät luonnontilaan ve rrattuna. Kokonaisuudessaan rake ntamine n tehostaa me rkittävästi aluee lla tapahtuvaa hule vesien ke räystä ja johtamista, m ikä johtaa purkautuvien hulevesien määrän
ja virtaaman kasvuun. Tarkasteluissa käyte tyt läpäisemättömän pinnan osuude t (TIA) ja painannesäilynnän om inaisarvot e rilaisille pinnoille on koottu taulukkoon 3.
Taulukko 3. Rankkasade tilanteissa pätevät pintojen kesk imääräise t läpäise mättömyyde n (TIA) sekä painannesäilynnän ominaisarvot.
Pint a

Läpäisemät t ömyys, TIA

Painannesäily nt ä

katto

100 %

0 ,5 mm

asfaltti

90 %

1 mm

kiveys , laatat, s ora

40 %

3 mm

viherpinta, maa

15 %

7 mm

mets ä, puisto

5%

10 mm
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Läpäisemättöm ien pintoje n määrä
Läpäisemättöm ien pintoje n määrän arviointi te htiin kaikk ien tarkaste lun kohteena olevien se itsemän puron valuma-alue iden laajuudelta. Tavoittee na oli
ve rrata suunnitte lualueen nyk yistä maankäyttöä yle iskaavaluonnoksessa e site ttyyn tilanteeseen ja ottaa huom ioon lisäk si vaiheittaine n toteuttam inen.
Näin voitiin arvioida suunnitte lualueen maankäytön muutokse n me rk itystä hulevesien muodostumiseen valuma-alueiden mittakaavassa ja samalla määrittää hule vesimallinnusta varte n osavaluma-alueiden hydrologise t ominaispiirtee t.
Arviointia varte n valuma-alueelta määrite ttiin nyk ytilassa se itsemän hydrologista maankäyttötyyppiä, jotka k uvaavat läpäisemättömyydeltään e rilaisia
nyk yisiä alueita kortte lin mittakaavassa. Näiden lisäksi yleiskaavaluonnok sen
mukaista maankäyttöä varten luotiin yhteensä viisi uutta hydrologista maankäyttötyyppiä. Näistä kolme kuvaavat e rityyppisiä asuinrakentam isen alue ita
ja kak si muuta hallirakentamise n ja yhdyskuntatek nise n huollon alueita.
Asuinrakentamisen alue ille käyte ttiin Helsingin kaupunk isuunnitte luviraston
luom ia teoree ttisia korttelikaavioita (k s. kuva 18), jotka kuvaavat katto- ja
asfalttipintoje n, piha-alue iden ja kortte lin sisäiste n vihe ralueide n osuuksia.

Kuva 18. Asuinrake ntamise n alue iden kortte likaaviot.
Hallirakentam isen ja yhdyskuntateknise n huollon alue iden maankäyttö arvioitiin olemassa ole vie n vastaavien kohte ide n ja aikaisempien se lvitysten pe rustee lla. Maankäyttötyype ille laske ttiin taulukossa 3 esitettyjen om inaisarvoje n
perustee lla kesk imääräise t hydrologise t ominaisuudet kute n läpäisemättöm ien
pintojen kokonaismäärä (TIA). Maankäyttötyypit on koottu taulukkoon 4.
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Taulukko 4. Tarkaste lua varten laaditut hydrologise t maankäyttötyypit ja niide n läpäisemättömien pintojen kokonaismäärän arvioidut om inaisarvot.
Maankäyt t öt yyppi

Läpäisemät t ömyys, TIA

nykyinen työpaikka-alue

82 %

nykyinen kerrostaloalue

67 %

nykyinen tiivis pientaloalue

50 %

nykyinen väljä pientaloalue

34 %

päällystetty katu- tai tiealue

74 %

maatalous- tai viheralue

15 %

metsävaltainen alue

5%

suunniteltu kerrostalovaltainen alue

66 %

suunniteltu kaupunkipientalovaltainen alue

55 %

suunniteltu pientalovaltainen alue

52 %

suunniteltu hallimaisen rakentamisen alue

70 %

suunniteltu yhdyskuntateknis en huollon alue

76 %

Pe ruskartan, ortok uvie n ja maankäyttösuunnite lmie n avulla määrite ttiin karkeat alue rajaukse t maankäyttötyype ille . Näin muodostuneen maankäyttöjakauman ja valuma-alue rajojen pe rusteella voitiin laskea paikkatie tok yse lynä
valuma-alue ide n läpäisemättöm ien pintojen kokonaismäärät (TIA) nyk ytilanteessa ja kussak in arvioidussa rake ntamisvaiheessa. Paikkatie tok yse lyiden tulokse t on koottu taulukkoon 5.
Taulukko 5. Läpäisemättöm ien pintoje n kokonaismäärä (TIA) päävalumaalue ittain ja rake ntamisvaihe ittain. V0 = nykytila, V1–V3 arvioidut rakentamisvaihee t.
#

Valuma-al ue

V0

V1

V2

V3

1

Västerkullanpuro

16 %

18 %

28 %

36 %

2

Krapuoja

23 %

24 %

26 %

26 %

3

G umbölenpuro

9%

9%

38 %

38 %

4

Ö stersundominpuro

6%

6%

8%

15 %

5

Korsnäsinpuro

15 %

16 %

22 %

43 %

6

Fallbäcken

7%

10 %

10 %

15 %

7

Majvik

17 %

17 %

19 %

19 %

Taulukosta 5 nähdään, e ttä läpäisemättöm ien pintoje n osuuden kasvu vaihte lee valuma-aluekohtaisesti. Pienimmäksi muutokse t jäävät pääosin Vantaan
kaupungin aluee lle sijoittuvalla Krapuojan valuma-aluee lla sekä kokonaan Sipoon kunnan puole lle jäävällä Majvik in valuma-alueella. Molemmat valumaaluee t ovat jo nyk ytilanteessa osin rakennettuja ja niille on Öste rsundomin
yleiskaavassa osoite ttu pinta-alaan ve rrattuna vähän lisärakentam ista.
Muilla valuma-alue illa läpäisemättömie n pintoje n osuus vähintään kaksinke rtaistuu nyk ytilantee sta. Suurinta muutos on pinta-alaltaan pienimm illä, nyk ytilassa pääosin rakentamattomilla Gumbölenpuron ja Korsnäsinpuron valumaalue illa. Niillä läpäisemättömie n pintoje n laskennallinen määrä kolmin- tai ne linke rtaistuu. Paikallisesti, pie nemmässä m ittakaavassa muutokse t ovat huomattavasti tätäkin suurempia. Esime rkiksi muutamien hehtaarien alueilla
määrät voivat kasvaa jopa 20-ke rtaisiksi, esime rk iksi silloin, kun koko alue
muute taan me tsäalueesta päällyste tyksi, ve ttä läpäisemättömäksi pinnaksi.
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Jos maankäytön muutosta tarkaste llaan Öste rsundom in yle iskaava-alueen sisällä (kuva 19), rakenne ttuje n alue iden osuus kasvaa nyk ytilanteesta viimeiseen rakennusvaiheesee n mennessä noin kuusinke rtaiseksi. Vastaavasti metsäalue ide n määrä pie nenee noin puoleen ja maatalousaluee t poistuvat käytännössä kokonaan.
Yleiskaava-alueen maankäyttö eri vaihe issa
V0

V1

V2

V3

Os uus kaava-alueen pinta-alasta (%)

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Rakennett u

Maatalous

Metsä

Kuva 19. Rakenne tun, maatalousvaltaise n ja me tsävaltaise n alueen osuude t
Öste rsundom in yle iskaava-alueesta rakentamisvaiheittain.
3.4

Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun

3.4.1

Vaikutukse t hule vesien määrään
Kappaleessa 3.3 k uvattu läpäisemättöm ien pintojen määrän lisääntyminen
johtaa hule vesien muodostum isen kasvuun nyk ytilanteesta. Hule vesimäärien
kasvu noudattaa lik imäärin läpäisemättömie n pintojen määrän kasvua, mutta
pintojen tasoittum inen ja rakennetuilla alue illa tapahtuvien alkuhäviöiden pie ne ntym ine n lisäävät todellista muutosta tiiviimmillä alue illa. Kuvassa 20 on
esite tty valum iske rtoimie n muutos 20 mm rankkasateella laske ttuna. Tulokse t
ovat suuntaa antavia, koska valunnan muodostum iseen vaikuttavat olennaisesti myös mm. rankkasatee n om inaisuude t sekä sadetta ede ltävät olosuhtee t
maape rässä.
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Valumiskertoimen muutos (20 mm rankkasade)
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Kuva 20. Valumiske rtoimen muutos nyk ytilantee sta aluee n valm istum iseen.
Laske ttu 20 mm rankkasateen mukaisena.
Lisäksi alue iden sisällä rakenne taan kesk ite ttyjä johtam isre itte jä, kute n hule vesiviemärive rkostoa, mikä tehostaa hule vesien ke räämistä ja johtam ista
e teenpäin. Tämä korostaa entisestään valum iske rtoimen kasvamisen aiheuttamia käytännön vaikutuksia virtausreite illä.
3.4.2

Vaikutukse t hule vesien laatuun
Rakenne tuilta alue ilta ja e rityisesti päällyste tyiltä pinnoilta muodostuvat hule vede t sisältävät ajoittain runsaastikin liikentee n päästöistä, ajoneuvojen ja
pintamate riaalie n kulumisesta sekä talvikunnossapidosta pe räisin olevia epäpuhtauksia kuten raskasme talle ja. Sen sijaan rakenne ttujen alueiden kattopinnoilta muodostuvat hule vede t ovat laadultaan suhteellisen puhtaita, mutta
niiden runsaus voi aihe uttaa onge lman huuhtoessaan muilta pinnoilta ja virtausreite iltä mukaansa k iintoaine ista ja epäpuhtauk sia. Nyk yisillä väljästi rakennetuilla alue illa runsas kasvillisuus, maape rä ja luonnonmukaisemmat virtausreitit pystyvät sitomaan suuren osan hule vesien e päpuhtauksia. Tiiviimmin rakenne tuilla alueilla päällyste tyt pinnat, tehokas kuivatus ja sujuva hule vesien johtaminen teke vät luonnonmukaisesta hule vesien käsittelystä haastavampaa. Ilman e rityisiä toimenpite itä epäpuhtaude t päätyvät e ntistä tehok kaammin hule vesie n mukana virtausre ite ille , mikä johtaa vede n laadun muuttum iseen rakennettujen alue iden alapuolisissa ojissa ja puroissa.
Paikoin uusien alue iden rakentaminen voi m yös parantaa purojen vede nlaatua. Esime rk iksi ojite ttuje n peltoalue ide n vähentyminen ja korvaamine n läpäisemättömillä pinnoilla voi vähentää e tenk in ravinte iden ja orgaanisen ainekse n aiheuttamaa kuorm itusta puroissa. Tämä korostuu rankkasadetilante issa, koska pe lloilta tule va k uormitus lisääntyy valunnan aiheuttaman
e roosion lisääntye ssä, kun taas rakenne tuilla alue illa k uormitus ve tee n voi laime ta sade tapahtuman alkuvaiheen (first flush) jälkeen. Lisäksi alue iden tiiviimmän rakentam isen m yötä kiinte istöt siirtyvät kesk ite tymmän jäte vesien
käsittelyn piiriin, m ikä ale ntaa jäte vesien aiheuttamaa hajakuorm itusta valuma-alue illa. Näin olle n on mahdollista, e ttä puroihin kohdistuva ravinteiden
ja orgaanisen ainek sen aiheuttama kuorm itus alenee , mikä parantaisi puroje n
happitilanne tta ja edesauttaisi eliöstön selviämismahdollisuuksia.
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Toisaalta rakenne ttujen alue iden hule vede t voivat kuorm ittaa puroja uusilla
tavoilla, kuten lisääntyvillä raskasme talli-, öljy-, ja kiintoainespäästöillä. Lisäksi me ren ranta-alueide n ja puron varsien tiivis rakentamine n voi aiheuttaa
vaikeasti hallittavaa hule vesikuorm itusta, koska valumare itit ve sistöön ovat
lyhyitä. Näin olle n yhden hule vesionge lman pienentyessä toise t onge lmat voivat kasvaa. Hule vesien tulevan laadun määrittämiseen liittyy e rittäin suuria
epävarmuuksia ja varmaa on vain se , e ttä hule vesivalunnan laatu tulee rakentam isen myötä muuttumaan.
Rakenne ttujen alue iden hule vesie n laadun lisäksi on huom ioitava, e ttä puroje n veden laadussa on luonnontilassak in e roja, jotka johtuvat mm. valumaalueen maa- ja kalliope rästä, kasvillisuudesta ja sijainnista. Öste rsundomin
yleiskaava-alueen purojen vede n laatua on käsitelty tarkemmin Helsingin Östersundomin pienvesien kartoituksessa9.
3.5

Vaikutukset puroihin
Rakentam isen aiheuttama hule vesien muodostumise n kasvu ja pienempien
virtausre ittien muokkaus johtavat siihe n, e ttä rakentamise n vaikutuk set näk yvät m yös suunnitte lualuee n puroissa. Etenk in jos riittäviä hule vesien hallintatoimenpiteitä e i suorite ta, rakentamisen vaik utukset ilmene vät veden laadun
muutok sena sekä virtaam ien ääriarvojen vaihte luvälin kasvuna e li alivirtaamie n pie nenemise nä ja ylivirtaamien kasvuna. Virtaamamuutokse t lisäävät
uom ien e roosiorisk iä, aiheuttavat k iintoaines- ja ravinnek uormituksen kasvua
ja voivat vaikeuttaa purojen elinympäristöjen se lviäm istä.
Purojen kasvaviin virtaamavaihte luihin on syynä etenkin rakentamattom ien
me tsämaiden vähe nemine n. Öste rsundomin yle iskaava-alueen läpi virtaavista
puroista Krapuojan, Öste rsundom inpuron ja Fallbäckenin valuma-alueide n latvoista suure t osat sijaitse vat Sipoonkorven metsissä. Prosentuaalisesti e tenk in Öste rsundominpuron ja Fallbäckenin valuma-alueilla rakentamattom ien
Sipoonkorve n alueide n osuudet ovat purojen pe rusvirtaaman kannalta me rkittävät ja luovat pohjan purojen om inaispiirte ille nykytilanteessa. Myös Krapuojan itäisemmän latvapuron valuma-alue on laaja ja se virtaa Sipoonkorve n
me tsämailla. Sen vaikutus Krapuojan virtaamiin on kuitenk in suhtee llisen vähäine n, koska Krapuojan valuma-alue sisältää lisäksi hyvin laajoja rakenne ttuja alue ita.
Kaupungistune iden valuma-alue iden ja purojen muutosten indikaattorina voidaan pitää läpäisemättömie n pintojen määrää. Tästä yksi esime rkki on niin
kutsuttu Schuelerin mene te lmä 17 , jossa taajamapurojen tila on jae ttu läpäisemättömie n pintojen määrän (TIA) mukaan kolmeen luokkaan: luonnontilainen (< 10 %), muuntunut (11–25 %) ja luontaisen toim innallisuuden mene ttänyt (> 26 %). Luokitte lu te htiin use ide n e rilaiste n valuma-alue ide n seurantatutkimusten pe rustee lla.
Luonnontilaisiksi jäävillä valuma-alue illa puron uoma on mahdollista säilyttää
luonnontilassa, vede nlaatu hyvänä ja puron biologinen monimuotoisuus hyvänä tai e rinomaise na. Muuntuneilla valuma-alue illa puron uoma altistuu
muutoksille kuten e roosiolle ja sortumille. Ve denlaatua voidaan pitää e nää
kohtuullise na, mutta biologinen monimuotoisuus voi säilyä vie lä kohtalaise lla
tai hyvällä tasolla. Luontaisen toiminnallisuuden menettäneillä valuma-alueilla
puron uomaa voidaan pitää e rittäin alttiina muutoksille , vede nlaatua vain kohtalaisena tai huonona ja biologista monimuotoisuutta vähäise nä.

17

Sc hueler, T . R. 1994 . The Importance of Impervious ness . Watershed protection techniques 1 :3 , s . 100-111.
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Öste rsundom in yle iskaava-alueen rake nnuttua täyteen laajuuteensa moni
suunnitte lualuee n valuma-alue ista ja puroista tulee väistämättä muuttumaan
toiminnaltaan. Valuma-alue iden välillä on kuitenk in e roa siinä, e ttä missä rakentam isvaiheessa muutok set ilmene vät. Valuma-alue ide n tila Schuelerin luok itte lun mukaisena kussak in ole te tussa rakentamisvaiheessa on esite tty taulukossa 6.
Taulukko 6. Valuma-alue ide n tila Schue le rin luok itte lun mukaisena rakentamisvaiheittain V0–V3, jossa V0 on nyk ytila. Vihreällä on kuvattu luonnontilaa,
vaalean oranssilla muuntunutta tilaa ja punaisella luonnonmukaisen toim innallisuute nsa mene ttänyttä tilaa. Prosenttilukemat ovat TIA-arvoja.
#

Valuma-al ue

V0

V1

V2

V3

1

Västerkullanpuro

16 %

18 %

28 %

36 %

2

Krapuoja

23 %

24 %

26 %

26 %

3

G umbölenpuro

9%

9%

38 %

38 %

4

Ö stersundominpuro

6%

6%

8%

15 %

5

Korsnäsinpuro

15 %

16 %

22 %

43 %

6

Fallbäcken

7%

10 %

10 %

15 %

7

Majvik

17 %

17 %

19 %

19 %

Taulukosta 6 nähdään, e ttä nyk ytilassa Gumböle npuron, Öste rsundominpuron
ja Fallbäckenin valuma-aluee t ovat luok ite ltavissa luonnontilaisiksi ja ne on
mahdollista säilyttää luonnontilaisina ensimmäisten ja osin toisten rakennusvaihe idenk in aikana. Gunböle npuron valuma-aluee lla muutokse t ovat suhtee llisesti suurimmat ja se mene ttää luonnonmukaisen toim innallisuutensa,
kun alueelle suunnite ltu intensiivinen rakentaminen toteutuu. Gumböle npuron
putk itus valuma-alueen e te läosassa on maankäyttösuunnite lm ista johtuen tode nnäköistä. Öste rsundominpuron ja Fallbäcke nin valuma-alue iden latvaosiin
jää viimeise ssäkin vaiheessa riittävästi koskemattomia me tsämaita, joiden
vaikutuksesta valuma-aluee t e ivät mene tä täysin luontaista käyttäytym istään.
Myöskään uomien laajamittaista putkitusta e i tarvita valuma-alue iden e teläosissa.
Väste rkullanpuron, Krapuojan, Kornäsinpuron ja Majvik in valuma-aluee t luokite llaan jo nyk ytilassaan hydrologialtaan muuntune iksi. Majvik in valuma-alue tta lukuun ottamatta niide n luontaise n toiminnallisuuden edellytykse t mene tetään viimeistään viimeiseen rakennusvaiheesee n mennessä. Krapuojan
muutok set ovat näistä kuitenk in vähäisimpiä. Korsnäsinpuron laajamittaise t
putk ituk set ovat välte ttävissä, mutta Väste rk ullanpuron valuma-alueella virtausreittien
johtaminen
hule vesivimäre issä
on
tode nnäköistä.
Väste rkullanpuron nyk yise tkin valumare itit muodostuvat rake nne tuista reite istä,
kuten pelto-ojista ja teiden reunaojista, joten siellä muutokse t e ivät johda
luonnontilaisten purojen tuhoutumisee n.
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3.6

Hulevesien hallinnan tarve ja tavoitteet

3.6.1

Hallinnan tarve ja yleise t tavoittee t
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Öste rsundom in yle iskaava-alueen hule vesie n hallinnan tarve ja tavoittee t pe rustuvat Helsingin kaupungin hulevesistrategiaan1. Yle iskaavaluonnoksen mukaisen rakentam inen aiheuttaa hule vesien muodostumisen ja ylivirtaam ien
me rk ittävää kasvua, mutta samalla purojen alivirtaamat voivat pienentyä.
Tämä voi johtaa puroje n uomien e roosioon, mikä he ikentää ve denlaatua ja
tuhoaa purojen e linympäristöjä. Samanaikaise sti tapahtuva hule vesien laadun
huonontuminen heike ntää entisestään e linympäristöjen selviämismahdollisuuksia. Ilman asianmukaisia hallintatoimenpiteitä hule vesivalunnan lisääntyminen ja nope utumie n voi johtaa ympäristöhaittojen lisäksi tulvimisee n niin
kortte lialueiden sisällä kuin yle isillä alueilla ja aihe uttaa mittavia aineellisia
vahinkoja ja haitata alue iden käyttöä.
Huleve sistrategian pe riaatte ide n mukaisesti hule vesien haitallisia vaik utuksia
tulee e hkäistä toteuttamalla Öste rsundom in yle iskaava-alueella hajaute ttua
hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa. Hallintamene te lmät tulee ulottaa tonttien m ittakaavaan asti, jolloin hule vesiin voidaan vaikuttaa jo niiden
syntypaikalla. Hallinnan lähtökohtana on ehkäistä hule vesien muodostum ista
ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa. Hallinnan keskeinen pe riaate on suosia hulevesien johtam ista avoimissa, näk yvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa järjeste lmissä, joilla hidaste taan, viivyte tään ja tasataan hule vesivirtaamia. Järjeste lmillä pyritään samalla hulevesien hallittuun tulvimiseen, joka auttaa pie nentämään rakennettujen alue ide n tulvariske jä. Tavoitteena on lisäksi hyödyntää hule vede t monipuolise sti kaupunkiympäristön
suunnitte lussa ja kehittää kaupunkipurojen tilaa ja vede n laatua.
Huleve sie n hallintatoimenpitee t tulee suunnite lla ja m itoittaa k unk in valumaalueen ja puron yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hule vesien määrään ja laatuun liittyvät onge lmat tulee pyrk iä e nnaltaehkäisemään parhaan käytössä
olevan tie don pe rusteella. Hule vesien hallintame nete lm ien tulee olla ilmeeltään ja toiminnaltaan e nsisijaisesti mahdollisimman luonnonmukaisia.
Huleve sivalunnan lisääntymine n, hule vesien laadun huonontum inen ja näiden
vaikutukse t suunnitte lualueen puroihin on huom ioitava Öste rsundomin yle iskaava-aluee n maankäytön suunnitte lussa. Yle iskaava-aluee lla toim innot tulisi
pyrk iä sijoittamaan sinne , missä niillä on vähiten haitallisia vaikutuksia. Erityisesti tavoitteena tulee olla harvojen luonnontilaisten purojen säilyttäminen
mahdollisimman luonnontilaisina myös rakentam isen jälkeen. Näin ollen alueen hydrologiaa muuttavat toiminnot olisi suosite ltavaa sijoittaa niille valumaalue ille , joilla luonnontilaa ei voida enää saavuttaa.
Suunnittelualuee lla tehtävin hule vesien hallintatoimenpite illä voidaan edesauttaa purojen säilym istä mahdollisimman luonnonmukaisina. Samalla hallintamenete lmillä on me rk ittävä tulvariske jä pienentävä vaikutus. Kaupunkipuroje n ja hule vesie n hallintamene te lmien, kuten rakenne ttujen vesiaiheiden ja altaiden, positiivine n vaikutus kaupunkiympäristöön ja maisemaan on m yös
suuri. Hule vesien hallinnan tavoitteena onk in yhdessä maisemasuunnitte lun
kanssa luoda viihtyisää, laadukasta ja omaleimaista kaupunk iympäristöä, jossa ympäristönäkökulmat on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla.
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Tavoitteiden soveltam inen valuma-alue illa
Huleve sie n hallintamene te lmät tulee valita valuma-aluekohtaisesti site n, e ttä
saadaan muodoste ttua kullek in aluee lle tarkoituksenmukaisin ja tehokkain
hallintakokonaisuus. Alue illa tarpee t vaihte le vat siten, e ttä jollain korostuu
hulevesien määrän rajoittamine n ja tulvahallinnan näkökulma, k un taas toisilla hule vesien hyvän laadun tai alivirtaamie n säilyttäm inen. Kaik illa alueilla
on pyrittävä täyttämään e rilaise t tarpee t mahdollisimman hyvin, mutta tavoitte ita on silti hyvä priorisoida valuma-aluee n osa- ja purokohtaisesti. Priorisointiin vaikuttaa alueen ympäristön nyk yinen laatu, nyk yisen rakentamise n
laajuus sekä valuma-alueelle suunnite llun uude n rakentam isen tehokk uus ja
alue väljyys. Esimerk iksi puroissa, joissa tulvahallinnan näkökulma korostuu,
virtaamie n muut muutok set, esimerk iksi alivirtaamissa, ovat hyväksyttävissä.
Arvokkaiden luontokohte iden, k uten Natura-2000-alueiden ja luonnontilaisten
puroje n osuuk sie n läheisyydessä, hule vesien laadun hallintaan tulee k iinnittää
e rityistä huomiota, jotta kuorm itus e i päätyisi suoraan niille . Kun virtausre itit
rakenne tuilta alue ilta e sime rk iksi arvokkaaseen puron osaan ovat lyhyitä, aluee llisia hallintamene telm iä on vaikeampi toteuttaa ja hallinnan painopiste siirtyy tontti- ja kortte likohtaiseen hule vesien hallintaan. Samoin käy alue illa,
joille ei ole tiiviistä rakentamisesta johtuen sovite ttavissa laaja-alaisia keskite ttyjä hule vesien hallintajärjestelm iä.
Taulukkoon 7 on koottu e rityise t hule ve sie n hallinnan tavoitteet valumaalue ittain yle iskaava-alueen sisällä. Kaikilla valuma-alue illa hallinnan pe rustaso tulee olla Helsingin kaupungin huleve sistrategian tavoitte ide n m ukainen
tai Vantaan ja Sipoon puole lla k untien om ien ohjeide n mukaise t.
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ERITYISET TA VOITTEET

Korsnäsinpuro

Krapuoja

Taulukko 7. Erityise t huleve sie n hallinnan tavoittee t valuma-alueittain yle iskaava-aluee n sisällä.
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4

SUOSITELLUT HULEVESIEN HA LLINTA RA TKAISUT

4.1

Hulevesien hallinnan periaatteet
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He lsingin kaupungin hule vesistrategiassa esite ttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi hule vede t tulee käsite llä ja johtaa Öste rsundomissa se uraavan prioritee ttijärje styksen mukaisesti1:
I. Ensisijaisesti hule vede t käsite llään ja hyödynne tään syntypaikallaan (hulevesien käyttö, maahan ime yttäm ine n ja viivyttäm inen)
II. Huleve de t johde taan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivyttävällä
järjeste lmällä (suodattam ine n, viivyttäm inen ja johtaminen maanpäällisin järjeste lmin)
III. Huleve de t johde taan pois syntypaikaltaan hule vesiviemärissä yleisillä
alue illa sijaitse ville hidastus- ja viivytysalue ille e nnen vesistöön (puroon)
johtamista (viivyttämine n e nsisijaisesti avojärje ste lm issä)
IV. Huleve de t johde taan hule ve siviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön.
Suunnittelualuee lla huleve sie n hallinnan pe riaatteena tulee olla e ri toimintatapoje n tehokas yhdistämine n niin, e ttä aluee llise t om inaispiirtee t huom ioidaan.
Aluee lle esite tään kuvan 21 mukaista monivaihe ista järjeste lmää, jossa hallintamene te lmien ke tju alkaa hajaute tusti hule vesien syntypaikalta, tonttie n sisältä, ja päättyy yleisillä alue illa sijaitse viin kesk ite ttyihin hulevesien hallintajärjeste lmiin.

Kuva 21. Suosite llun hule vesien hallintake tjun vaiheet. 7
Kuvassa 21 esitetyn monivaiheisen ja hajaute tun järjeste lmän ansiosta yk sittäisen hallintamene te lmän mitoitukse n ylittyminen tai rakentee lline n vaurio e i
johda välttämättä hule vesien johtamisee n suoraan purkuvesistöön. Näin olle n
hule vesien hallinnan kokonaisvarm uus lisääntyy ja ylivuotojen risk i alenee .
Samalla yksittäise n hallintamene te lmän m itoitus ja tilavaraus piene nee, jolloin
ne on mahdollista toteuttaa vähäisemmin rake nnustöin ja sijoittaa joustavammin muun maankäytön mukaan. Erityyppisiä hallintamene te lm iä yhdiste lemällä voidaan m yös vaikuttaa tehokkaimmin sekä huleve sie n määrään e ttä
laatuun. Järje stelmän osa-alue ita tonttikohtaisista ratkaisuista yle iste n alueide n mene te lmiin kuvataan tarkemmin seuraavissa kappale issa.
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4.2

Korttelikohtainen hulevesien hallinta

4.2.1

Kattoje n huleve sie n hallinta
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Vihe rkatoilla tarkoite taan kasvillisuudella pe ite ttyä kattopintaa, joka pidättää
ja suodattaa ve ttä. Vihe rkaton maa- ja kasvillisuuske rrokseen pidättynyt vesi
haihtuu joko suoraan tai kasvillisuuden käyttämänä. Ylimääräinen hule vesi
johdetaan normaalisti ränne illä ja syöksyputk illa eteenpäin. Vihe rkattoje n ve ttä pidättäviin ja viivyttäviin ominaisuuksiin vaikuttaa ratkaise vasti vihe rkattorakentee n paksuus, kasvillisuus sekä katon kalte vuus. Ve ttä viivyttävät ominaisuude t lisääntyvät rakentee n pak suude n kasvaessa ja kattokaltevuuden
piene ntye ssä. Vihe rkattorakenteen pak suude n ja kasvillisuude n laadun pe rustee lla vihe rkatot on jae ttavissa yle istäen kahtee n päätyyppiin: laaja-alaisiin ja
intensiivisiin vihe rkattoihin.
Laaja-alaisilla viherkatoilla käyte tään pääasiassa ohuita sammalmaksaruohomattoja (sedum), joilla rakenteesta saadaan ohut ja neliöpainoltaan ke vyt. Kuivatus ja kasvuke rrokse n yhte ispaksuus vedene ristee n yläpuolella on tuotte ista riippuen 40–150 mm, jolloin rakenteen paino kosteana on
vastaavasti noin 50–150 kg/m ². Sammal-maksaruohokattoje n vedenpidätysom inaisuude t ovat kasvuke rroksen paksuuteen nähden hyvät, m utta ohut
rakenneke rros rajoittaa pidättyvän veden määrää. Tasakatoilla viivyttäviä
om inaisuuk sia voidaan k uitenk in kasvattaa sallimalla vedenpinnan nousu hie man kasvuke rrokse n yläpuole lle . Ohuen sammalmaksaruohokaton rake nne tta
on havainnolliste ttu kuvassa 22.

Kuva 22. Esime rkk i ohuen sammalmaksaruohokaton rakenteesta Suomen
olosuhteissa. Kohde on Espoon Solvallan urhe iluopisto. Vesie risteen päällä
juure nestomatto, salaojamatto, geove rkko sekä kasvu- ja kasvillisuuske rros. 7
Sammal-maksaruohokatto on helppohoitoinen, koska Suomen ilmasto-olosuhte issa niitä ei tyypillisesti tarvitse kaste lla lainkaan rakentam isvaihe tta lukuun
ottamatta. Käyte ttävissä ole vat kasvilajivalikoimat ovat laajat ja niiden avulla
voidaan luoda katoille näyttävää ja vaihte levaa ilme ttä värie n ja muotoje n
avulla. Sammal-maksaruohokaton talvik unnossapito muistuttaa tavanomaista
tasakattorake nne tta e li ylimääräinen lum i poiste taan katolta tarvittaessa. Vihe rkatoilla kasvuke rrok sen päälle jäte tään kuitenk in noin 20 cm paksuinen
kasvillisuutta suojaava lumike rros, joka yhdessä vihe rkaton kasvillisuuske rrokse n kanssa ehkäisee lume n poistossa toisinaan tavanomaisille kattorakente ille
tapahtuvia
ve sie ristee n
vaurioita.
Esime rkkejä
sammal-maksaruohokatoista on esite tty kuvissa 23–25.

FCG Finnish Consulting G roup O y

13 .2 .2012

Ö stersundomin yleiskaava-alueen
hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
Loppuraportti
0100-P15645

32 (70)

Kuva 23. Sammal-maksaruohoke rrokse lla toteute ttuja vihe rkattoja. Malmö,
Västra Hamne n, Ruotsi 18

Kuva 24. Vihe rkattoja pientaloalueella Ruotsissa, Huskvarna. 18

18

Kuva: Veg Tec h Ab
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Kuva 25. Vihe rkatto parantaa näk ym iä ja voi toimia m yös viihtyisänä oleske lualueena. Linköpingin k irjasto, Ruotsi. 18
Intensiivisillä viherkatoilla tarkoite taan kasvuke rrokseltaan paksumpia,
kasvillisuude ltaan runsaampia ja usein pinta-alaltaan pie nempiä kasvillisuuspe itte isiä kattoja. Intensiiviset vihe rkatot liittyvät usein ns. kattopuutarhoihin,
jotka voivat olla kasvillisuude ltaan se lvästi re hevämpiä ja monipuolisempia
kuin sammal-maksaruohokatot. Kasvillisuus voi olla monipuolista käsittäen
esime rk iksi pe re nna- ja nurm i-, ja heinäistutuksia, pe nsaita ja jopa pie niä puita. Pinta-alaan suhteute ttuna intensiiviste n vihe rkattoje n ve ttä pidättävät ja
viivyttävät ominaisuude t ovat moninke rtaisia sammal-maksaruohokattoihin
ve rrattuna. Intensiiviste n vihe rkattojen paksumm ista rakenneke rroksista
(150–1000 mm) johtue n myös niiden ne liöpaino on jo kuivana moninke rtaine n sammal-maksaruohokattoihin ve rrattuna. Rake nteen paino kosteana
vaihte lee ke rrospak suude sta riippuen noin 100–700 kg/m ² välillä. Intensiivise t vihe rkatot vaativat istutustensa mukaista säännöllistä hoitoa ja ovat siltä
osin ve rrattavissa puutarhaan. O ikeiden kasvilajie n valinnalla voidaan saavuttaa silti hyvin huoltovapaa kattorakenne. Esime rkk i intensiivisestä vihe rkatosta on kuvassa 26.

Kuva 26. Vasemalla pie ni turvekatto19 ja oikealla laajempi kattopuutarha. 18

19

L emminkäinen Rakennustuotteet O y. 2010 . Viherkatot hulevesien hallinnassa.
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Viherkattojen vaikutukset hulevesiin
Tutk imuste n mukaan vihe rkatoilla voidaan vähentää hule vesivalunnan määrää
vuositasolla vähintään 50 %, mutta lisäksi niillä on huleve sivaluntaa vähentävä vaikutus m yös rankkasade tilanteissa. Vihe rkatoilla pystytään pidättämään matalan inte nsiteetin satee t usein kokonaan, kun taas rankemmilla sate illa ylimääräinen vesi valuu kasvillisuuske rrok sen pinnalla ja johde taan normaalisti ränneillä ja syök syputk illa e teenpäin.
Huleve sie n laadun parantamiseen vihe rkatoilla e i ole vaikutusta, koska katoille päätyy ve ttä vain suoraan ns. puhtaana sade ve tenä. Lisäksi tutkimuk sissa 20 on tode ttu, e ttä laaja-alaise t vihe rkatot vapauttavat use immiten saman ve rran tai jopa enemmän ravinte ita, hiiltä ja joitain me talle ja k uin sitovat. Erityise sti vihe rkaton lannoitukse lla ja kasvuke rroksen maa-ainekse n laadulla on tähän suuri vaikutus. Tutk imuksissa havaittiin toisaalta, e ttä inte nsiivise t vihe rkatot pystyivät sitomaan hyvin niin ravinte ita, hiiltä kuin metalle ja.
Vihe rkatoilla voidaan ehkäistä k uite nkin vedenlaatuhaittoja välillisesti, koska
laaja-alainen vihe rkattoje n käyttö alentaa virtausre ittien huippuvirtaam ia ja
näin pienentää e roosioriskiä uom issa.
Viherkattojen käyttö suunnittelualueella
Vihe rkattoja voidaan hyödyntää Öste rsundomin yle iskaava-aluee lla kaikilla
maankäyttötyype illä pientaloalue ista työpaikkarake ntamisee n. Hule vesie n hallinnan kannalta vihe rkatot tulisi nähdä ke inona e hkäistä hule vesien muodostum ista ja ke inona hidastaa hule vesivalunnan päätym istä yle isille alueille. Vihe rkatot e ivät k uite nkaan yk sistään riitä tulvatilanteide n e hkäisyyn, vaan niitä
tulee täydentää muilla viivytysjärjeste lmillä. Kuitenk in tavanomaisilla sateilla
valuma-alue ide n hule vesien purkautum inen on mahdollista saada vihe rkattoje n avulla määrältään ja rytm iltään lähemmäksi luonnontilaista alue tta.
Alueen maanpinnan korkeustasojen tai rakennusten kerroslukuje n vaihdellessa matalampien osien kattopinnat hallitse vat näk ymiä yläpuole lta. Tällöin
matalampien osien vihe rkatot parantaisivat me rk ittävästi näk ymiä korkeammista osista ja ympäröivästä maastosta. Vihe rkatot voisivat toim ia m yös
asukkaide n kattopuutarhoina ja oleske lualue ina. Öste rsundomissa maaston
korkeuse rot ovat paikoin suuria ja muute nkin rake ntamisessa pyritään pie nipiirte isyyteen ja ilmeikk yyteen, joten vihe rkatoilla voitaisiin saavuttaa me rkittäviä maisemallisia ja kaupunk ikuvallisia hyötyjä. Suunnitte lualueen ratkaisussa voitaisiin yhdiste llä sekä laaja-alaisia e ttä inte nsiivisiä vihe rkattotyyppe jä monipuolise n kokonaisuude n aikaansaam iseksi.
4.2.2

Piha-alueiden hule vesien hallinta
Piha-alueiden hule vesien hallinta alkaa kattove sie n hallitulla johtamise lla
e teenpäin. Kattovesiä voidaan viivyttää he tke llise sti johtamalla ne syöksytorvien juureen tote utettaviin kivipesiin, joiden k iviaineksen läpi hule vesien on
virrattava enne n päätym istään e teenpäin. Kivipesistä hule vede t voidaan johtaa pihoje n istutusalueille tai hule vesialtaisiin, jolloin hule vesien purkautumista tontilta yle ise lle aluee lle saadaan viivytettyä vie läkin enemmän. Vaihtoehtoisesti hule vede t voidaan johtaa k ivipesistä hule vesiviemäriin tai pintaratkaisuin suoraan yle ise lle aluee lle. Esime rkke jä laadukkaasti toteutetuista ratkaisuista on kuvassa 27.

20

Berndtsson J .C ., Bengtsson L . & J inno K. 2008. Runoff water quality from intensive and extensive vegetated
roofs .
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Kuva 27. Kattovede t johdetaan k ivipesiin ja näistä istutusalue ille . Järje stelmä
on osa piha-alueen laadukasta vihe rrakentamista.7
Piha-alueilla hule vesivalunnan vähentämiseen ja hidastamiseen voidaan käyttää läpäiseviä päällysteitä k uten re ikälaattoja tai –k ive yksiä tai vahviste ttuja
nurmipintoja, joilla hule vesiä pyritään imeyttämään jossain määrin maape rään. Tiiviisti rake nne tuilla alue illa kortte lien sisäpihat joudutaan kuitenk in toteuttamaan usein e rilaisten maanalaisten rakenteiden, k uten pysäköintihallie n
tai huoltotilojen päälle , jolloin piha-alue illa e i voida käyttää varsinaisia hule ve siä imeyttäviä rakente ita. Tällöin piha-alueella muodostuvia hule vesiä voidaan
kuitenk in suodattaa salaojite ttuje n rakente iden, kuten k ive ysten ja kasvillisuuske rrosten läpi.
Läpäise vät päällystee t vähentävät tehokkaasti e te nkin matalan intensitee tin
sade tapahtum ien aihe uttamaa hule vesivaluntaa, koska päällyste ehtii imeä
suurimman osan sille satavasta vedestä. Rankkasade tilante issak in huleve sivalunnan muodostumine n hidastuu sade tapahtuman alk uvaiheessa, mutta kaikk i
piha-alue iden hule vede t eivät pysty suotautumaan rakente iden läpi maape rään tai salaojiin. Ylimääräisille hule vesille onk in järjeste ttävä turvallise t pintavaluntare itit yle isen alueen järjeste lmiin. Vaikka läpäise vän päällysteen ve de nläpäisyk yk y ajan mittaan piene nisik in, näillä tapahtuva huleve sie n muodostuminen ja virtaamine n on tavallisilla sade tapahtumilla aina vähäisempää,
kuin esime rkiksi tiiviillä asfalttipinnoilla. Suuren inte nsiteetin rankkasateilla
läpäise vä päällyste toim ii likimain asfalttipinnan tavoin, mutta pintavalunnan
virtausnopeudet jäävät asfalttipintoja alhaisemmiksi. Esime rkke jä läpäise vistä
päällysteistä on kuvassa 28.

Kuva 28. Esime rkke jä läpäise vistä päällyste istä. Vasemmalla väljästi saumattu k ive ys 7 ja oikealla vahvistettu nurm irakenne . 18
Huleve sie n viivyttämiseksi piha-alue ille on mahdollista rakentaa maanpäällisiä
hulevesialtaita, jotka toim ivat laadukkaasti toteute ttuina näyttävinä elementte inä kaupunk iympäristössä. Tiiviillä alueilla viivytys voidaan toteuttaa m yös
maanalaisin ratkaisuin, jos maanpäällistä soveltuvaa tilaa e i ole osite ttavissa.
Parhaimm illaan tontti- ja kortte likohtaisessa hule vesien hallinnassa yhdistel-
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lään vihe rkattoja, suodattavia kasvillisuusrakente ita ja hule vesien maanpäällistä viivytystä näyttävällä ja kaupunk ikuvaa parantavalla tavalla. Esime rkk i
monivaihe isesta ja korkeatasoisesta piha-alueen hule vesien hallinnasta on kuvassa 29.

Kuva 29. Esime rkki korkeatasoisesta tontti- ja kortte likohtaisesta hule vesien
hallinnasta. Malmö, Västra Hamnen, Ruotsi. 18
4.2.3

Huleve sie n johtaminen korttelien sisällä
Piha-alueella muodostune iden hule vesien virtausta voidaan hidastaa käyttämällä huleve sie n pintajohtamista kute n kouruja, kive ttyjä painante ita ja linjakuivatusta. Pe riaatteena voi olla, e ttä pintaratkaisuja käyte tään hulevesien
ke rääm iseen pienikokoisten hule vesiviemäreiden sijasta, ja vasta kesk ittynee t
virtaamat ohjataan hule ve den kokoojaviemäre ihin. Ainak in tiiviimmin rakenne tuilla alue illa on kuitenk in suosite ltavaa toteuttaa lisäksi pe rinteine n hule vesiviemäröinti, joka toim ii pintaratkaisujen varare ittinä häiriötilante issa.
Myös jos alue vaatii tehokasta, varmatoim ista kuivatusta ja yksinke rtaista
kunnossapitoa, niin huleve siviemäröinti on suositeltavin ratkaisu.
Öste rsundom in yle iskaava-aluee lle suositellaan, e ttä pintaratkaisuja hyödynne ttäisiin mahdollisimman paljon hule vesien ke rääm iseen kortte lialueen sisältä yle ise lle alueelle . Pintajohtam isen e tuna on hule vesien hitaampi virtausnopeus, mikä alentaa hetke llisiä virtaamapiikke jä huleve siviemärive rkon solmupiste issä. Asuin- ja kesk usta-alue illa laadukkailla kive tyillä ratkaisuilla voidaan kohottaa m yös kaupunk ikuvallisia arvoja. Pintajohtamismene te lmän yk sityiskohdissa tulee kuitenk in huom ioida talvikunnossapidon ja puhdistuk sen
vaatimukse t, jotka ovat hule vesiviemäröinti suuremmat. Pintaratkaisut voivat
olla myös vaatimattomammin toteute ttuja kuten esimerk iksi pe rinte isiä kasvillisuusve rhoiltuja painante ita. Esime rkke jä korkeatasoisesta hule vesien pintajohtamise sta on kuvassa 30 ja pe rinteisemmästä toteutukse sta kuvassa 31.
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Kuva 30. Esime rkke jä k orkeatasoiseen hule vesien pintajohtamisee n. 7

Kuva 31. Kortte lialuee n huleve det johde taan maanpäällisessä painanteessa. 7
4.2.4

Erityistoimenpitee t teollisuus- ja työpaikka-alue illa
Teollisuus- ja työpaikka-alue illa hule vesien määrän ja laadun hallinta korostuu, koska näide n huleve sie n laatu on usein kesk imääräistä huonompi. Näillä
alue illa asfalttipintoje n ja muide n kenttäalue iden hule vesistä suosite llaan johde ttavan tonttikohtaiseen hiekan ja öljyne rotinjärjeste lmään. Erotinjärje stelmää vastaavaa, varmatoim ista ja hallittavissa ole vaa likaisien hulevesien käsitte lyä on hyvin haastavaa tote uttaa maanpäällisin, luonnonmukaisin mene te lmin. Hule vesimäärie n hallinnassa teollisuus- ja työpaikka-alue illa tulisi pyrk iä luonnonmukaisten, maanpäälliste n järjeste lmien tote uttam iseen k uten
muillak in alue illa. Maankäytön vaatimukse t voivat k uite nkin johtaa tilantee seen, jossa tontilta ei ole osoite ttavissa tilaa maanpäällisen järje stelmän toteuttam iseen. Tällöin hule vesie n hallinta on tehtävä maanalaisin ratkaisuin,
joista hyviä e sime rkke jä ovat hule vesikennostot.
Maanalaiset hulevesikennost ot ovat tyypillisesti muovikase teista päällek käin ja vie rekkäin koottuja rakente ita. Muovikennostoje n e tu on niiden suuri,
jopa 95 % hyötytilavuus, jolloin suhtee llisen piene llä rakenne tilavuudella saavutetaan suuriak in hule vesien viivytystilavuuksia. Samalla maanpäälline n tila
voidaan käyttää tehokkaasti muihin toimintoihin, koska oike in rakenne ttuna
kennostot e ivät vaikuta yläpuoliste n osien liikennöitävyyteen. Maanalaise t
kennostot voidaan liittää onge lmitta hule vesiviemärive rkkoon ja e rilaisiin tontin kaivojärje stelyihin. Osa hule vesike nnostoista on rakentee ltaan se llaisia, e ttä ne pystytään puhdistamaan onge lm itta im uautolla. Maanalaisen järje stelmän ylläpitotarve on vähäinen ja siten ne ovat käyttökustannuksiltaan usein
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maanpäällisiä järjestelm iä edullisempia. Esime rkk i kennoston rakentamisesta
on kuvassa 32.

Kuva 32. Maanalaise n 300 m ³ ke nnoston rake ntam ista Tampe reella 7
Hiekan- ja öljynerotinjärjestelmä varuste taan virtaukse nsäätökaivolla, jolla e rottimiin ohjataan huleve sivalunnan e nsimmäinen likaisin vaihe (first
flush). Tämän jälkeen virtauksensäätökaivo ohjaa e rotinjärjestelm ien välitysk yvyn ylittävät virtaamahuiput niide n ohi. Virtaukse nsäätökaivo m itoitetaan
siten, e ttä e rotinjärjeste lmä pystyisi käsittelemään noin 95 % vuotuisesta sademäärästä 21. Sekä e rottim ista e ttä ohivirtauksesta vede t johdetaan ylee nsä
näytteenottokaivoon, jotta purkautuvan vede n laatua voidaan seurata. Näytteenottokaivot suosite llaan varuste ttavan sulkuventtiileillä, jolloin e rityistilante issa purkuvirtaus voidaan katkaista kokonaan. Erotinjärjeste lmän muodostamaa kokonaisuutta ja k ytkeytym istä tontin hulevesiviemärive rkkoon on havainnolliste ttu kuvassa 33.

Kuva 33. Esime rkki hiekan- ja öljyne rotinjärjeste lmästä.21
Erotinjärjeste lmien suunnittelussa on huomioitava, e ttä kattovede t ovat laadultaan suhtee llisen puhtaita ja ne e ivät vaadi laadullista käsitte lyä. Mikäli
kattovede t johde ttaisiin samojen e rotinjärjeste lmie n läpi kuin kenttävede t,
e rottimie n m itoitusta joudutaan kasvattamaan. Rankkasade tilanteissa kattovede t voisivat jo yksistään ylittää e rottim ien kapasitee tin, jolloin likaisten
21

Wavin L abko O y
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kenttävesien hieman m yöhemm in esiintyvä virtaamahuippu päätyisi suoraan
järjeste lmän ohivirtaukseen. Johtamalla kattovede t e rotinjärjestelmän ohi
suoraan hule vesiä viivyttävään järjeste lmään hule vesien laadullista käsitte lyä
saadaan te hoste ttua. Ääritilante issa e rotinjärjestelmän ohitusta tulee silti käytännössä aina esiintymään jossain määrin, mutta se n laatuvaikutukse t jäävät
varsin vähäisiksi.
4.3

Katualueiden hulevedet
Pe rinte isesti katualuee t on k uivate ttu tehokkaasti hule vesiviemäröinnin avulla,
jolloin hule vesien laatuun e i pystytä puuttumaan lainkaan. Hule vesie n syntypaikkakäsittelyn pe riaattee n mukaista olisi kuitenk in, e ttä katualue iden hule vede t hallittaisiin mahdollisimman hyvin jo katualuee lla. Yk si ratkaisu tähän
on toteuttaa katualuee lle hule vesiviemäröinnin lisäksi maanpäällisiä hule vesiä
viivyttäviä ja suodattavia kasvillisuusrakenteita.
Katualuee n hule vede t voidaan ke rätä esime rkiksi katualuee n reunalle sijoite ttaviin vihe rpainante isiin, jossa hule ve siä viivyte tään ja käsite llään enne n ve sien johtamista e tee npäin. Vihe rpainantee t yhdiste tään tarvittaessa toisiinsa siten, e ttä ne muodostavat ke tjun enne n hule vesien purkam ista hule vesiviemäriin. Vihe rpainanteen lisäksi katualuee lle on rake nne ttava hule vesiviemäri, joka toim ii katurake nte ide n salaojien kuivatuspaikkana ja katualueen tulvare ittinä. Kuvassa 34 on esite tty vihe rpainanne, jossa runsaan istute tun kasvillisuuden lisäksi hule vesivaluntaa hidaste taan pie nin be tonisin
pohjapadoin. Pohjapadot voidaan te hdä myös esime rk iksi murskee sta.

Kuva 34. Katualuee n vihe rpainanne , johon on istute ttu kasvillisuutta ja rakenne ttu virtausta hidastavia pohjapatoja. 7
Toine n e sime rkk i katualueen hule vesien maanpäällisestä hallinnasta ovat ns.
vihe rtask ut. Vihe rtaskut ovat käytännössä katualueen reunaan sijoite ttavia
e räänlaisia salaojite ttuja istutuslaatikoita, joiden tarkoituk sena on sekä puhdistaa hule vesiä suodattamalla ne kasvillisuude n ja maake rrokse n läpi e ttä
tarjota hajautettua hule vesien viivytystilavuutta. Katualueen hule vede t ke rätään pinnantasauksin ja johde taan niihin reunakive ykseen jätettävistä aukoista. Vihe rtaskut rakennetaan hieman, esime rk iksi noin 10–20 cm , kadun
tasauksen alapuole lle , jolloin hule vesie n padottaminen taskuun on mahdollista. Laadukkaasti toteute ttuna ne voivat parantaa katualuee n ilme ttä. Vihe rtaskut, kute n muutk in istutetut vihe raluee t, vaativat säännöllistä hoitoa ja
puhtaanapitoa. Esime rkki vihe rtaskusta on kuvassa 35.
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Kuva 35. Katualueen hule vesien hallintaa vihe rtask uilla.
Mikäli katualuee lle ei ole mahdollista toteuttaa ede llä kuvattuja maanpäällisiä
järjeste lmiä, katualuee n hule vede t tulee hallita yleisillä alueilla muilla ke inoin.
Ennen hule vesien purk ua puroihin tulee suosia e rityisesti suodattavia, hule vesien laatua käsitte le viä vihe rpainanteita.
4.4

Yleisillä alueilla tehtävä keskitetty hulevesien hallinta
Yle isillä alue illa tehtävä hule vesien hallinta alkaa asuinalue iden m ittakaavasta
hieman pienemmillä kesk ite tyillä järjestelyillä ja niitä täydenne tään puroje n
valuma-alue ide n m ittakaavassa te htävillä laaja-alaisilla ratkaisuilla. Hallintamenete lmät voivat liittyä sekä hule vesien johtam iseen, viivyttämisee n ja käsitte lyyn. Yle isten alue iden hallintajärjeste lmien tärke impänä tavoittee na on
kuitenk in hule vesivirtaamien sääte ly, hallittu johtam ine n ja tulvarisk ien hallinta. Järjeste lm illä voidaan vaikuttaa m yös hule vesien laatuun, mm. koste ikoilla, mutta siihen tulisi puuttua e nsisijaisesti jo tätä aikaisemmin hajaute tuilla tontti- ja kortte likohtaisilla menete lm illä.

4.4.1

Huleve sie n johtaminen yle isillä alue illa
Alue varausten sisäisen hule vesien johtamisen pe riaatteena tulee olla pintaratkaisuje n käyttö niillä alueilla, joilla se on tilantarpeen puitte issa mahdollista.
Huleve siviemäröintiä suosite llaan käyte ttäväksi tiheästi rakenne ttavilla alue illa, joilla kuivatusvaatimukse t tätä e dellyttävät. Hule vesiviemäre itä ei kuitenkaan tule purkaa suoraan luonnonuomiin tai maastoon, vaan hule vesiä viivyttävien järje ste lm ien kautta. Esime rkke jä huleve sie n johtamisesta maanpäällisin ratkaisuin on kuvissa 36 ja 37. Tiiviisti rakennetun alueen sisälläkin puroja
tai niiden me rkittäviä sivuhaaroja on mahdollista johtaa osittain luonnonmukaisen kaltaisessa ympäristössä. Kuvassa 38 on esime rkki puron johtamisesta
tiiviin kaupunkirakenteen läpi.
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Kuva 36. Avo-oja yleisellä puistoaluee lla johtaa asuinalueen hule vede t. 7

Kuva 37. Hule vesiä johtava vihe rpainanne puistossa. 7

Kuva 38. Esime rkki puron johtam isesta tiiviin rakenne tun aluee n sisällä.
Thornton C reek , Yhdysvallat. 7
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Huleve sie n kesk ite tty viivyttäm inen
Huleve sie n kesk itetty viivyttämine n voidaan suorittaa viivytyspainante illa,
koste ikoilla ja altailla. Näissä pe riaatteena tulee olla, e ttä mahdollisimman
luonnonmukaine n alivirtaama voidaan johtaa järjestelm ien läpi. Vasta suurempia virtaam ia padote ttaisiin hallitusti tulva-alueelle .
Huleve sie n viivytyspainanne on tyypillisesti loivapiirte ise sti rake nne ttu vihe rpainanne , johon istute taan vaihtele viin kosteusolosuhte isiin sove ltuvia kasvilaje ja. Painanteessa hule vesiä se isote taan, jotta mahdollisimman suuri osa
vesistä suotautuisi maake rrosten läpi e teenpäin, ime ytyisi maape rään tai
haihtuisi ilmaan. Suotautuessaan maake rrosten läpi hule vesien k iinteät epäpuhtaude t jäävät maake rroksiin ja liuennee tk in epäpuhtaude t vähene vät
maape rän m ik robiologisen ja kem iallisen toiminnan ansiosta. Kuivaan aikaan
painanne voi olla tyhjä, mikä pitää ottaa huom ioon altaan ilmeen suunnitte lussa. Esime rkki viivytyspainanteesta on kuvassa 39 ja altaasta kuvassa 40.

Kuva 39. Hule vesien viivytyspainanne on sijoite ttu tonttie n re unaan. 7

Kuva 40. Hule vesiä viivyttävä lampi, jossa pysyvä vesipinta ja kasvillisuutta. 7
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Hulevesien johtamissuunnat ja tulvareitit

4.5.1

Huleve sie n johtamissuunnat ja purk upaikat
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Tässä suunnite lmassa käyte tyssä Öste rsundomin yleiskaavaluonnok sessa e i
ole määrite tty alue varauste n sisäisie n liikenne väylie n ja vihe ralue iden sijoittumista, joten tarkempi hule vesien johtam isre ittien suunnitte lu alue varausten
sisällä tehdään m yöhemmissä suunnitte luvaihe issa. Pe riaatteena tulee olla,
e ttä alue iden k uivatuksessa noudate ttaisiin luonnontilaisia ve denjakajia, mutta kuitenkin niin, e ttä arvokkaat luontokohteiden suojelullise t tavoittee t huomioidaan. Esime rkiksi vedenjakajien lähe isyydessä k uivatussuunnat tulisi
suunnite lla siten, että luonnontilaisiin lampiin, puroihin tai puron osiin johde ttaisiin mahdollisimman vähän rakenne ttujen alueiden hule vesiä. Jos johtamista näihin e i voida välttää, tulee alue iden hule vede t hallita määrällisesti ja
laadullisesti e rityisen tehokkaasti. Koko suunnittelualueella pe riaattee na tulee
olla, e ttä hule ve siviemäre itä ei pure ta suoraan muokattuihinkaan luonnonuom iin tai maastoon, vaan aina huleve siä viivyttävie n ja käsitte le vie n järje stelm ien kautta. Hule vesien johtamisee n käyte ttäviä mene te lm iä on käsite lty ede llä kappaleessa 4.3.
4.5.2

Tulvare ittien suunnittelu
Huleve sie n vähe ntäm isen, viivyttäm isen ja pe rinte isen johtam isen lisäksi on
suunnite ltava e rityistilante ita varte n hule vesie n tulvareitit. Niillä turvataan hulevesien hallittu johtaminen ja rakente ide n kuivana pysymine n tilanteissa
joissa hule vesiviemärive rkon ja hallintamenete lm ien kapasitee tti ylittyy. Tonttien sisällä tulvare itte jä voidaan muodostaa yksinke rtaisimmillaan e sime rk iksi
käyttämällä yhte näisiä reunak ive yksiä, jolloin hulevede t pysyvät tie ttyyn rajaan asti katualueella. Myös pihojen kaltevuude t tulee suunnite lla siten, e ttä
valumasuunnat ovat poispäin rakennuksista ja kalte vuude t riittävät hule vesien sujuvaan pintajohtamisee n. Katualuee lta tulvavede t tulisi pyrk iä johtamaan maaston painante isiin tai ojiin, joissa hule vede t e ivät aihe uta aineellisia
vahinkoja e ivätkä haittaa alue iden käyttöä muute n kuin he tke llise sti.
Myös hule vesien hallintajärjeste lmissä tulee olla aina hallitut ylivuotore itit tulvatilanteita varte n. Ylivuodon tarkoitukse na on estää hallintajärjeste lmän hallitsematon tulvim inen esime rk iksi sen yläpuoliseen ve rkostoon ja rake nnuste n
salaojiin asti. Tarkoituksena on m yös estää rake ntee llise t vauriot, joita hallitsemattomat tulvavede t voisivat aiheuttaa mm. altaide n ja biopidätysalueiden
maa- ja kasvillisuusrake nteille. Tulvareitit tulee ke tjuttaa site n, ensimmäisen
järjeste lmän
tulvimine n
pyritään
hallitsemaan
se uraavalla
hallintamene telmällä. Kun kaikkie n järjeste lmien viivytystilavuus täyttyy, tulvare itin on oltava sujuva purkuvesistöön asti, jotta aineellisia vahinkoja voidaan
ehkäistä.

4.6

Rakentamisvaiheiden aikainen hulevesien hallinta
Rakentam isen aikainen hule vesien hallinta tulee ottaa huomioon kohtee n jatkosuunnitte lussa. Rakentam isen aikaiset hule vede t ovat poikkeuk setta laadultaan huonoja, koska hule vesiin huuhtoutuu mm . häiriintyneistä maake rrok sista runsaasti kiintoaine ista. Rakennusvaiheen ve sie n käsitte ly kannattaa järje stää tilapäisillä ratkaisuilla e rillään lopullisen tilanteen hulevesien hallintajärje stelmästä, koska hule ve sijärje stelmää ei todennäköisesti voida rakentaa niin
e tupainotte ise sti, e ttä se olisi käyttökunnossa muun rakentamisen aikana. Lisäksi rakennusvaiheen runsas kiintoaine huuhtouma voi tukkia hule vesijärjeste lmän. Rakentamise n aikaiste n hallintaratkaisuje n tulee toiminnaltaan yksinke rtaisia ja sijoite ttavissa siten, e ttä ne e ivät haittaa rakennustöitä.
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MITOITUS- JA TOIMIVUUSTA RKASTELUT

5.1

Hulevesimallinnus

5.1.1

Mallinnuksen pe riaattee t
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Suunnite llun hule vesie n hallintajärjestelmän toim ivuutta kokonaisuute na sekä
aluee lliste n hallintajärjeste lmie n m itoitusta tarkasteltiin hule vesimallin avulla.
Mallinnus suorite ttiin FC G SWMM -ohje lmalla (Storm Wate r Management Mode l), joka sisältää hule vesien muodostum ista kuvaavan hydrologinen valumaaluemallin sekä virtausre itte jä kuvaavan hydraulisen mallin.
Hydrologisella mallilla kuvataan e rityisesti valuma-aluee lta muodostuvan pintavalunnan määrää ajan suhteen. Hydrologine n malli pe rustuu syötteenä ole vaan sade tapahtumaan ja valuma-alue iden ominaisuuksista johtuvien sadannan häviöide n laskemiseen. Malliin rakenne ttiin osavaluma-aluee t ja valumare itit om inaisuuk sineen, joista huomioitiin mm. pinta-ala, läpäisemättömän
pinnan määrä, kesk imääräinen kalte vuus sekä virtausvastuske rroin. Mallinnuksen tuloksena saatiin valuma-aluekohtaise t purkautumiskäyrät, jotka toimivat syötteenä hydraulise lle ve rk ostomallille .
Hydraulinen malli rakenne ttiin yhdistämällä edellä kuvattu hydrologinen valuma-aluemalli avo-uomista ja sade vesiviemäre istä muodostuvaan ve rkostomalliin. Hydrauliseen malliin sisällyte ttiin myös suunnite llut hulevesien hallintajärjeste lmät. Mallin avulla voitiin tarkaste lla monipuolisesti mm. ajasta riippuvia virtaam ien summakäyriä, ve denpinnan tasoja ja altaiden tilavuuksia.
Hydraulisessa mallinnuksessa käyte ttiin nk . dynaamista mene te lmää22, jolla
voitiin tarkaste lla monimutkaisiak in ilmiöitä kuten paineellista virtausta, taak sepäin virtausta sekä virtausre ittie n tulvimista ja padotusta. O te rakenne tusta
hule vesimallista on esitetty kuvassa 41.

Kuva 41. O te suunnitte lualueesta rakenne tusta SW MM-hule vesimallista.

22

US EPA . 2009. Storm Water Management Model (SWMM), User’s manual, version 5 .0 .
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Lisäksi Krapuojan uoman suunnitte lua varten laadittiin tarke nne ttu HEC -RASvirtausmalli23 , johon rakenne ttiin uusi, alustavien suunnitelm ien mukainen
Krapuojan uoma Valtatie n 7 e te läpuole lla. Virtausmallin syötteinä käyte ttiin
SWMM-mallinnuksen pe rustee lla saatuja purkautum iskäyriä. HEC -R AS –
mallinnusta on käsite lty tarkemmin kappaleessa 7.2.
5.1.2

Rankkasatee t
Mitoitussade määrite tään valuma-alueen pinta-alan, ke rtymisajan ja sateen
toistuvuuden pe rusteella. Suurimmat hule vesivirtaamat saavute taan ylee nsä
silloin, kun rankkasateen kesto valitaan ke rtym isajan e li valuma-alueen e täisimmästä reunasta purk upisteeseen kuluvan virtausajan pituiseksi24 . Toisin
sanoen ke rtym isaika määrittää suurimpie n virtaamahuippujen esiintym ishe tken rankkasatee n alkam ishe tkestä lukie n. Huleve siviemärive rkostossa pahin
he tke llinen tulvatilanne syntyy lyhytkestoise lla, intensitee tiltään suure lla
rankkasateella silloin, kuin usean osavaluma-alueen huippuvirtaamat e siintyvät samanaikaisesti samassa ve rkoston osassa. Sen sijaan esime rk iksi hule vesialtaissa pahimmat tulvatilanteet aiheuttavat yleensä pitkäkestoisemmat
rankkasateet, joiden sademäärä on suuri.
Valuma-aluee n pinta-alan, muodon ja maankäytön lisäksi ke rtymisaikaan vaikuttaa olennaisesti sateen rankkuus. Heikoilla sateilla vaaditaan pitkäke stoisempi sade tapahtuma virtaamahuipun saavuttam iseksi, kun taas hyvin rankoilla sate illa virtaamahuippu muodostuu pintojen nopean kastum isen johdosta selvästi lyhemmässä ajassa. Sateen alk uhäviöiden vaikutus ke rtymisaikoihin jää kuitenk in vähäisiksi, kun siirrytään ke rran viide ssä vuode ssa
tai tätä harvemmin toistuviin tilante isiin. Rankkasade tilanteen ke rtymisajaksi
valuma-alue ide n re unam ilta niiden purkupiste isiin arvioitiin alueen koosta
riippuen kesk imäärin 2–6 tuntia.
Tarkasteluissa on käyte tty Rankkasatee t ja taajamatulvat (R ATU)25 loppuraportin m ukaisia, sateen kesk imääräisiä inte nsiteette jä 1 km 2 aluesadannalle .
Sade tiedot pe rustuvat Suomessa kesällä 2000–2005 aikana tehtyihin tutkasade havaintoihin ja vastaavat Ete lä-Suomen sate ita. Mallinnuksessa käyte ttyje n
rankkasade tapahtumien intensitee tit ja sademäärät on esite tty taulukossa 8.
Taulukko 8. Mallinnuksessa käyte ttyjä rankkasade tapahtumia (1km 2).
Kest o
1 h

3 h

6 h

12 h

23

Toistuvuus
1/1a
1/5a
1/10a
1/100a
1/1a
1/5a
1/10a
1/100a

Keskim. i nt ensit eett i
0,20
0,32
0,39
0,60
0,10
0,15
0,18
0,31

Sademää rä

mm/min
mm/min
mm/min
mm/min
mm/min
mm/min
mm/min
mm/min

33 l/s*ha
53 l/s*ha
64 l/s*ha
100 l/s*ha
16,7 l/s*ha
24,8 l/s*ha
29,3 l/s*ha
45,7 l/s*ha

12
19
23
36
18
27
32
49

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1/1a
1/5a
1/10a
1/100a
1/1a
1/5a

0,07 mm/min
0,09 mm/min
0,11 mm/min
0,17 mm/min
0,025 mm/min
0,035 mm/min

10,8 l/s*ha
15,8 l/s*ha
18,5 l/s*ha
27,7 l/s*ha
4,2 l/s*ha
5,8 l/s*ha

23
34
40
60
36
50

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1/10a
1/100a

0,042mm/min
0,060mm/min

7,0 l/s*ha
10 l/s*ha

60 mm
86 mm

United States Army Corps of E ngineers . H ydrologic E ngineering Center River Analysis System (HEC-RAS)
Suunnittelukeskus O y 2007. H uleves ien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, s uunnitteluohje.
25
A altonen, J . ym. 2008 . Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). Suomen Y mpäris tö, 31 . 123 s .
24
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Ilmastonmuutoksen on e nnuste ttu kasvattavan rankkasate iden inte nsiteette jä
kesk imäärin 15–20 % vuosiin 2071–2100 mennessä 25. Arviot pe rustuvat Ilmatietee n laitoksen ennusteisiin. RATU:n 25 suositusten m ukaise sti ilmastomuutos voidaan huomioida käyttämällä 20 % nyk yistä rankempia sate ita.
Tämä tarkoittaa esime rkiksi, e ttä nyk yhe tken 1/10a toistuvuus vastaa ennuste tun ilmastonmuutok sen mukaisessa tilanteessa lik imäärin 1/5a toistuvuutta.
Vastaavasti nykyinen 1/5a toistuvuus vastaa e nnustetussa tilanteessa likimäärin 1/3a toistuvuutta.
5.2

Korttelikohtaisten hallintajärjestelmien mitoitus
Kiinteistö- ja kortte likohtaisia hallintamene te lmiä e i kannata ylim itoittaa, koska rakenne ttujen alue iden sisällä e i ole juurikaan ylimääräistä tilaa. Kiinte istöja kortte likohtaisilla mene te lmillä pyritään tukemaan aluee llisia järjeste lmiä ja
korvaamaan osittain hule vesiviemäröintiä, joten mitoituspe rusteena voidaan
käyttää hule vesiviemäröinnin m itoituksessa käyte ttäviä rankkasate ita. Sen sijaan laadullisee n hallintaan käyte ttävät mene te lmät tulee m itoittaa usein toistuville sade tapahtumille, jotta saataisiin käsite ltyä suurin osa vuosittaisista
sade tapahtum ista. Hule vesien määrälliseen hallintaan ja hulevesien johtamiseen käyte ttävät keske ise t re itit voidaan m itoittaa harvemmin toistuville
rankkasade tapahtumille, koska ne liittyvät alueiden tulvahallintaan.
Kortte likohtaisen viivytyksen perusmitoitukseksi suositellaan tilavuutta, joka
vastaa 10 mm sadantaa alueen läpäisemättömille pinnoille. Tällöin 1000 m ²
läpäisemätön alue johtaa 10 m ³ viivytystilavuuden tarpeeseen. Sademäärävastaa noin ke rran kolmessa vuodessa (1/3a) toistuvaa 15 minuutin rankkasade tta tai vastaavasti ke rran vuodessa (1/1a) toistuvaa 45 m inuutin rankkasade tta.
Alue illa, joilla on tarve tehostettuun korttelikohtaiseen hallintaan ja ne e ivät
liity aluee llisiin valuma-alue tason viivytysjärjestelm iin viivytysvaatimus tulee
olla suurempi. Tehokkaana, mutta varsin kohtuullisena tasona voidaan pitää
20 mm sadantaa vastaavaa viivytysvaatimusta. Tällöin 1000 m ² läpäisemätön
alue johtaa 20 m ³ viivytystilavuuden tarpeeseen. Sademäärävastaa noin ke rran k ymmenessä vuodessa (1/10a) toistuvaa 30 minuutin rankkasade tta tai
vastaavasti ke rran viidessä vuodessa (1/5a) toistuvaa 60 minuutin rankkasade tta. Näide n tilante iden hallinnalla saavute taan useimmille alue ille riittävä
tulvahallinnan taso. Esite ttyä suurempaakin m itoitusta, esime rk iksi 25 mm,
voidaan ede llyttää alueilla, joilla suunnite ltu maankäyttö aihe uttaa suuria paikallisia ongelm ia tai aluee lla sijaitsee risk ikohte ita ja aluee t eivät k ytke ydy
kesk ite ttyihin viivytysjärjestelm iin.
Kiinteistö- ja korttelikohtaiste n mene te lmie n tarkempi suunnittelu ja m itoitus
tulee tehdä alue ittain, kun asemakaavatason maankäyttösuunnitelm ia ollaan
laatimassa.

5.3

Keskitettyjen hallintajärjestelmien toiminta ja mitoitus

5.3.1

Normaali mitoitustilanne
Yle isille alue ille sijoittuvien kesk ite ttyjen hallintajärjeste lmän mitoitusta tarkaste ltiin ke rran viidessä vuodessa (1/5a) toistuvalla 6 tunnin rankkasateella.
Mitoituksessa e i huomioitu kortte likohtaisen hallinnan vaikutusta, joka pie ne ntää jonk in ve rran keskite ttyje n järjeste lmien kuorm itusta. Tällöin keskite ttyje n järjeste lm ien m itoituksessa on mukana pieni pelivara, joka on pe ruste ltua pitää mukana suunnitte lun alkuvaihee ssa. Kesk ite ttyjen järjeste lm ien
tilavaraukse t riittävät myös siinä tilanteessa, e ttä korttelikohtaisia mene telm iä
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e i ole vie lä e hditty toteuttaa, niiden kapasitee tti on ylittynyt tai ne eivät ole
täysin toim intakunnossa.
Seuraavissa kappale issa on kuvattu yle isillä alue illa tehtävän, laajam ittaisen
hulevesien hallinnan pe riaattee t ja mitoitus valuma-alue ittain. Tilavarauksissa
on huomioitava, e ttä niitä on paikoin mahdollista pie nentää altaan kesk isyvyyttä kasvattamalla. Hallintamene telm ien sijoittum inen ja mitoitus on
esite tty liitteenä 2 ole vassa yle issuunnite lmakartassa. Kartassa esitetyt altaide n sijoituspaikat on suunnite ltu hallinnan tavoitte iden, maankäytön ja johtamisre ittie n pe rustee lla. Altaiden muodot ja sijainnit ovat suuntaa antavia.
5.3.2

Väste rkullanpuron valuma-alue
Väste rkullanpuron valuma-alueen kesk ite ttyje n hallintame nete lm ien keske ise t
mitoitustie dot on koottu taulukkoon 9.
Taulukko 9. Yle isille alueille sijoittuvie n hallintajärjeste lmie n m itoitus, 1/5a.
Hulevesialla s

Viivyt yst ilavuus

A luevaraus

Yläpuolisen valuma-al ueen koko

1A

Fazerila

4 500 m3

0 ,9 ha

50 ha

1B

Långmossen

5 500 m3

1 ,0 ha

40 ha

4 ,5 ha

367 ha

0 ,9 ha

35 ha

1 ,7 ha

119 ha

1C

Långåkern

23 000 m

1D

G ubbacka

4 500 m3

1E

Ö sterängen

10 500 m

3

3

Väste rkullanpuron valuma-alue on maankäyttöluonnoksissa esite tty rakenne ttavan tiiviisti. Alueen pohjoisreunaan sijoittuu laajoja hallimaisen rakentamisen ja yhdyskuntatek nisen huollon alue ita sekä merk ittäviä liike nneväyliä.
Näiltä alue ilta muodostuu runsaasti hule vesiä ja niiden johtaminen tiiviisti rakennetun valuma-alueen keskiosan läpi vaatii e rityistä suunnittelua, koska
re itille osuu useita tärke itä liike nne väylien alituksia.
Tärke ide n alitusten kohdalla hule vesien virtaus tulisi olla hallittua, mikä e dellyttää niitä enne n tehtävän laajamittaisempaa hule vesien viivytystä ja virtaamie n tasaamista. Yle isiltä alue ilta on maankäyttöluonnosten pe rustee lla haastavaa osoittaa riittävän suurta alue varausta Valtatie n 7 ja Kehä III:n liittymäalueen tuntumaan. Mikäli suunnite lmakartassa e site ttyjä altaita (1A ja 1B) e i
voida maankäytöstä johtuen tote uttaa, tulee näide n sijaista aluee lla hallita
hule vesien korttelialuee lla tehoste tusti. Hule vesien hallinnan tarve on suurin
ennen liikenne väyliä alittavia tärkeimpiä rumpuja.
Valtatie n 7 pohjoispuole lle esite tyn jätteenpolttolaitoksen hule vede t on suunnite ltu hallittavan laitosalueen sisäpuole lla. Laitosalueelta hule vede t pure ttaisiin Valtatien 7 alitse Väste rkullanpuron valuma-aluee lle Kehä III:n itäpuolelle , jossa vede t yhtyvät nyk yiseen päävirtausre ittiin.
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Valuma-aluee n suurin keskite tty järje stelmä (1C ) esite tään sijoite ttavan Långåke rnin alueelle , jonne maankäyttöluonnoksissa on esite tty virk istysalue tta.
Sijoituspaikka mahdollistaa hule vesien laajamittaisin viivyttämisen. Viivytysalue on mahdollista muotoilla siten, e ttä tulvavedet haittaavat alueen käyttöä
vain harvemm in toistuvilla rankkasade tapahtum illa. Alueen e teläosa sijaitsee
lähe llä me re npinnan tasoa, joten siellä yleiselle aluee lle on vaikea sijoittaa
kesk ite ttyä hallintamene te lmää. Tämä korostaa tehoste tun kortte likohtaise n
hajaute tun hule vesien hallinnan tarve tta, jotta tämän alueen hulevede t saadaan hallittua ennen niiden purkua Porvarinlahteen. Valuma-aluee lla te htävän
hallinnan ansiosta ylivirtaamat Långåke rnin kohdalla saadaan rajoite ttua mitoitustilanteessa lik imain nykytilanteen tasoon (kuva 42). Kuvassa on esite tty
purkautum iskäyrät nyk ytilanteessa (vihreä), rakennetussa tilanteessa ilman
hallintaa (punainen) sekä esite tyillä hallintajärjeste lm illä (sinine n).

Kuva 42. Purkautumiskäyrät Långåke rnin kohdalla
Väste rkullanpuron itäisemmän haaran hule vede t esitetään hallittavan siten,
e ttä Gubbackaan rakenne tavan altaan (1D) avulla hallitaan hule vede t ennen
suunnite ltua aluee llista kesk usta. Öste rängenin altaalla (1E) varmiste taan, e ttä hule vede t saadaan johde ttua hallitusti Kehä III:n ali Porvarinlahde n aluee lle . Valuma-aluee lla tehtävän hallinnan ansiosta ylivirtaamat Öste ränge nin
kohdalla saadaan rajoite ttua mitoitustilanteessa lik imain nyk ytilanteen tasoon
(kuva 43).
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Kuva 43. Purkautumiskäyrät Öste rängenin kohdalta.
5.3.3

Krapuojan valuma-alue
Krapuojan valuma-aluee lle on valuma-alueen koko huom ioiden osoite ttu vähän uutta rakentam ista. Suurin osa tule van tilanteen virtaamasta muodostuu
Öste rsundom in yle iskaava-alueen pohjoispuolella, e ikä virtaamiin voida juurikaan enää vaik uttaa kaava-aluee n ratkaisuilla. Näin ollen Krapuojan valumaaluee lle e i ole esite tty puron yhte ytee n laajoja viivytysalue ita, vaan yle ise llä
aluee lla te htävän hule vesien hallinnan tärke immäksi tavoitteeksi on ase te ttu
Krapuojan ylivirtaamie n turvalline n johtam inen kaava-alueen läpi. Krapuojan
uoman tulee k ye tä johtamaan ke rran sadassa vuodessa toistuvien (1/100a)
rankkasateiden aiheuttamat virtaamahuiput onge lm itta. Puron ympärille tulee
varata riittävästi tulvatasanne tta.
Öste rsundom in yle iskaava-alueen ulkopuolella Krapuoja tulee tode nnäköisesti
säilymään nyk ytilassaan. Aivan kaava-aluee n pohjoisreunassa, Valtatien 7
pohjoispuole lla on esite tty varaukse t rautatie linjojen rake ntamisee n. Niiden
rakentam ine n johtaa Krapuojan uoman muutoksiin k uten putk itusjärjeste lyihin Valtatien 7 pohjoispuolella, mikä johtaa puron vesien nykyistä sujuvampaan virtauksee n valtatien e te läpuole lle.
Valtatie n 7 ja Sotungintien välise lle osuude lle on esite tty jätettävän vihe ralue tta ja sen osittainen hyödyntäm inen tulvatasanteena olisi suositeltavaa ääritilanteissa. Sotungintien ja Uude n Porvoonväylän välise lle osuude lle suunnitellaan kaupunk ikuvallisesti tärkeää Krapuojan uoman osuutta, joka toteute ttaisiin mahdollisimman luonnonmukaisen kaltaisena. Uomassa voisi olla
normaalitilanteessa monimuotoine n mutk itte le va pe rusuoma, mutta tulvatilanteessa ve si voisi le vitä suoraviivaisemmalle tulvatasantee lle . Krapuojan
uomaan on suosite ltavaa rakentaa kynnys Uude n Porvoontie n kohdalle , jossa
uoma lask isi tule vassa tilanteessa me reen. Tällöin me re npinnan korkeuden
vaihte lu vaik uttaisi vähemmän Krapuojan purkautumisee n. Krapuojan loppuosan hydraulista toimintaa ja ulkomuotoa on tarkaste ltu lähemmin kappaleessa 7.
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Gumbölenpuron valuma-alue
Gumbölenpuron valuma-aluee lla Valtatien 7 pohjoispuole ise t osat jäävät suhtee llise n väljästi rakenne tuiksi, kun taas e teläpuoleinen osa sijoittuu Öste rsundom in tiiviimmin rakenne tulle keskusta-aluee lle. Valtatien e teläpuole lla on
ennakoitavissa haaste ita hule vesien laajamittaisessa viivytykse ssä, jote n on
kannattavaa pyrkiä rajoittamaan Valtatie n 7 pohjoispuolen hule vesivirtaamat
alhaise lle tasolle . Esite tyn Gumbölen hule vesialtaan (3A) avulla Valtatie n 7
pohjoispuole n hule vesivirtaamat saadaan rajoite ttua mitoitustilanteessa nyk ytasoon, mikä on nähtävissä kuvasta 44. Gumbölen hulevesialtaan keske ise t
mitoitustie dot on koottu taulukkoon 10.

Kuva 44. Purkautumiskäyrä Gumbölen hule vesialtaasta 3A.
Taulukko 10. Yle isille alueille sijoittuvie n hallintajärjeste lm ien m itoitus, 1/5a.
Hulevesialla s
3A

G umböle

Viivyt yst ilavuus

A luevaraus

Yläpuolisen valuma-al ueen koko

5 000 m³

1 ,0 ha

134 ha

Valtatie n 7 e te läpuole lle e i ole esite tty puron yhte yteen laaja-alaista hule vesien viivytysjärje stelmää, koska keskusta-alueella sille e i välttämättä ole tilaa. Alueella hule vede t tulee hallita tehoste tusti kortte likohtaisin järjestelm in.
Keskusta-aluee lle tulee suunnitella turvallise t hule vesien johtamisre itit ja tulvare itit. Huleve siä voidaan k uite nkin hyödyntää pienemmässä m ittakaavassa
esime rk iksi aluee llisissa urbaane issa vesiaiheissa.
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Öste rsundom inpuron valuma-alue
Öste rsundom inpuron latvaosiin jää rakentam isen jälkeen laajoja koskemattomia metsäalueita, jotka ylläpitävät puron luontaisia virtaam ia. Valuma-alueen
pohjoisosassa hule vesien laatu on havaittu ete läosia he ikommaksi, jote n pohjoise ssa hule vesien laadun pitäm inen vähintään nyk ytasolla on tärkeä tavoite .
Tämä edellyttää tehoste ttua kortte likohtaista hallintaa enne n hulevesie n johtamista Ö ste rsundominpuron pääuomaan. Lisäksi latvaosien hule vesiä on
mahdollista käsite llä ja viivyttää kesk ite tyllä altaalla A4. Allas voisi olla luontee ltaan koste ikkomainen ja varsinainen viivytystilavuus tulisi käyttöön vasta
tulvatilanteissa.
Valuma-aluee n alaosissa nyk yise t padotut lammet Lilla Dammen, Stora Dammen ja Öste rsundom gårdin lampi takaavat riittävän hule vesien määrällisen
hallinnan ennen ve sie n johtam ista Karlvikiin. Kortte lialue illa huleve sie n laadulliseen hallintaan tulee kuitenk in panostaa myös valuma-alueen e te läosissa.
Lampie n, e tenk in Stora Dammenin, vedenlaadun kannalta olisi edullista jos
sen lähe isyydessä sijaitse vien rake nne ttujen alue ide n hule vede t olisi johde ttavissa se n ohi kokonaan. Stora Dammenin e te läpuole isen luonnontilaisen,
edustavan puron osan virtaamat tulisi säilyttää nyk ytasolla.
Valuma-aluee lla te htävän hule vesien hallinnan ja e rityisesti Stora Dammenin
suuren viivytysk yvyn ansiosta virtaamat Öste rsundom gårdin kohdalla on
mahdollista rajoittaa alhaiselle tasolle (kuva 45). Lampie n patorake nteiden
yksityiskohdat määrittävät lopulta virtaamat puron ete läosissa. Öste rsundominpuron valuma-aluee n keskite ttyjen hallintamene telm ien keske ise t m itoitustiedot on koottu taulukkoon 11.
Taulukko 11. Yle isille alueille sijoittuvie n järje stelm ien m itoitus, 1/5a.
Hulevesialla s
4A

Latvaosat

Viivyt yst ilavuus

A luevaraus

Yläpuolisen valuma-al ueen koko

15 000 m³

2 ,5 ha

650 ha

3

4B

Lilla Dammen

9 000 m

1 ,2 ha

713 ha

4C

Stora Dammen

7 000 m3

nykyinen

740 ha

3

nykyinen

790 ha

4D

Ö stersundom gård

2 500 m

Kuva 45. Purkautumiskäyrä Uuden Porvoontie n kohdalla.

FCG Finnish Consulting G roup O y

Ö stersundomin yleiskaava-alueen
hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
Loppuraportti
0100-P15645

13 .2 .2012

5.3.6

52 (70)

Korsnäsinpuron valuma-alue
Korsnäsinpuron valuma-alueesta suurin osa sijoittuu Valtatien 7 pohjoispuolelle . Näin ollen suurin osa aluee llise sta hule vesien hallinnasta on järke vää
tehdä tällä alueelle , jolloin valtatien alittavat virtaamat saadaan rajoite ttua
hallitulle tasolle. Tämä on pe ruste ltua myös, koska Korsnäsinpuron ete läosaan
e i jää maankäytöstä ja maanpinnanmuodoista johtue n sellaisia maastonkohtia, jotka mahdollistaisivat hyvin laajamittaisen hallinnan.
Hallintajärjeste lmä pe rustuu siihen, e ttä Landbon olemassa ole van taajaman
hulevede t hallitaan te hokkaasti Landbokärrin altaalla (5A). Lisäksi Landbon
taajaman itäpuolelle suunnitellun asutuskesk ittymän hule vede t tulee hallita
tehoste tusti korttelikohtaisin järjestelm in tai muute n keskite tysti alueen sisällä. Erityiskohtee na on huom ioitava hyvälaatuinen Landbon lampi, johon e i
tule johtaa hule vesiä.
Ennen Valtatien 7 alitusta on esite tty toteute ttavan R ingbe rgan allas (5B), jolla tasataan alitukse n virtaam ia. Allas tulee sovittaa nyk yisen purouoman yhte yteen mahdollisimman luonnonmukaisek si järje stelmäksi. Korsnäsinpuron
valuma-aluee n kesk ite ttyjen hallintamene te lmien keskeiset mitoitustiedot on
koottu taulukkoon 12. Esitettyjen hule vesialtaide n avulla hule vesivirtaamat
saadaan rajoite ttua siten, e ttä mitoitustilanteessa virtaamat säilyvät nyk ytasolla Uuden Porvoontie n kohdalla, mutta samalla tämä ede llyttää te hokkaampaa viivytystä Valtatien 7 pohjoispuole lla (kuvat 46 ja 47)
Taulukko 12. Yle isille alueille sijoittuvie n järje stelm ien m itoitus, 1/5a.
Hulevesialla s
5A
5B

Landbokärr
Ringberga

Viivyt yst ilavuus

A luevaraus

Yläpuolisen valuma-al ueen koko

12 500 m³

2 ,5 ha

70 ha

1 ,0 ha

270 ha

9 000m

3

Kuva 46. Korsnäsinpuron purkautumiskäyrät VT7:n kohdalla.
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Kuva 47. Korsnäsinpuron purkautumiskäyrät Uuden Porvoontien kohdalla.
5.3.7

Fallbäckenin valuma-alue
Fallbäckenin valuma-alue on laaja ja monin paikoin käyttäytyy varsin luonnonmukaisella tavalla. Luonnonmukaine n käyttäytym isen säilyttäminen ali- ja
ylivirtaam ineen on valuma-alueen hule vesie n hallinnan keske ine n tavoite , mikä e desauttaisi puron luonnontilaisten osien selviytymistä. Virtaam ien turvaamiseksi Valtatie n 7 pohjoispuole lle suunnite ltiin Stormossen (6A) ja Puroniitynlaakson (6B) altaat. Näistä Stormossenin allas olisi se lvästi kosteik komainen ja mahdollisimman lähe llä nyk yistä ilmettään. Järjeste lmällä koroste ttaisiin suoalueen luontaista käyttäytymistä ja turvattaisiin tasainen alivirtaama Fallbäckeniin. Puroniitynlaakson altaan tavoite on tasata Puroniitynlaakson ja Ängskullan alue iden täyde nnysrake ntam isen aiheuttamia virtaam ia
ja turvata näin tämän e te läpuole lta alkavien luonnontilaisten puron osien säilym istä.
Valtatie n 7 e te läpuole lle on lisäksi esite tty Manskogin hule ve siallasta, joka sijoite ttaisiin Fallbäckenin puron yhte yteen ja olisi luontee ltaan tulvaniitty. Tulvaniitylle ve ttä padote ttaisiin vain tarvittaessa, mutta myös pysyvän vesipinnan säilyttävä maisemalampi on mahdollista toteuttaa.
Koko valuma-aluee lla puron vedenlaadun turvaam iseen tulisi k iinnittää korostetusti huom iota. Ve denlaadun paranemise lla voitaisiin edesauttaa puron
e liöstön, mm. aikaisemmin havaitun kalakannan palauttamista. Korsnäsinpuron valuma-aluee n kesk ite ttyjen hallintamene te lmie n keske ise t m itoitustiedot
on koottu taulukkoon 13.
Taulukko 13. Yle isille alueille sijoittuvie n järje stelm ien m itoitus, 1/5a.
Hulevesialla s
6A

Stormossen

Viivyt yst ilavuus

A luevaraus

Yläpuolisen valuma-al ueen koko

7 000 m³

3 ,5 ha

600 ha

3

1 ,5 ha

460 ha

1 ,5 ha

1 200 ha

6B

Puroniitynlaakso

9 000 m

6C

Manskog

14 500m3
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Esite ttyje n hule vesialtaiden avulla hule ve sivirtaamat saadaan rajoite ttua mitoitustilanteessa nykytasoon sekä Valtatien 7 pohjoispuoleisessa osassa e ttä
e te lässä Uuden Porvoontien kohdalla (kuvat 48 ja 49). Siltä osin valuma-aluee lle osoite tut e rityise t tavoittee t täyttyvät hyvin.

Kuva 48. Fallbäcke nin purkautum iskäyrät VT7:n kohdalla.

Kuva 49. Fallbäcke nin purkautum iskäyrät Uuden Porvoontien kohdalla.
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Majvik in valuma-alue
Majvik in valuma-alue sijoittuu suurimmalta osin Öste rsundom in yle iskaavaalueen ulkopuole lle. Näin ollen Majvik in puron uoman yhte yteen, yle iskaavaalueen sisälle rake nne ttavalla altaalla ei saavute ta me rkittävää hyötyä puron
virtaamie n tai vede nlaadun hallinnassa. Puron ve denlaadun turvaamiseksi ja
virtaamie n tasaam iseksi valuma-aluee lla tehtävät hallintatoimenpitee t tulee
kesk ittää uusie n rakenne ttavien alue iden sisälle , jolloin alue iden hule ve det on
hallittu jo e nnen niiden johtam ista puroon.
Koska aluee lle ei e site tä laajaa kesk ite ttyä järjeste lmää, kortte lialue illa tehtävän hajaute tun hallinnan tulee olla ainak in hule vesien määrän osalta tehoste ttua.

5.3.9

Tulvare ittien mitoitus
Huleve sie n hallinnan yle issuunnite lmakartalla (liite 2) on esite tty aluee llisina
tulvare itteinä toim ivie n noroje n ja purojen mitoitusvirtaama ke rran sadassa
vuodessa toistuvalla tunnin rankkasatee lla ilman hule vesie n hallintamene telmie n vaikutusta. Esite tyt arvot edustavat suurinta mahdollista virtaamaa ko.
mitoitustilantee ssa. Tämä virtaama pitäisi pystyä johtamaan rake nne tun alueen läpi ilman me rk ittäviä tulvariske jä. Tulvare ittie n mitoitusta ja rakenne ttavien alue iden sisäisiä tulvareitte jä pitää tarkentaa seuraavissa suunnitteluvaihe issa.

5.4

Hallinnalla saavutettavat tavoitteet
Hallinnan te hoa havainnollistettiin ve rtaamalla mallintamalla puroje n virtaamia nyk ytilanteessa, rake nne tussa tilanteessa ilman hallintamene telm iä ja tämän yleissuunnite lman mukaisin hallintamenete lm in. Tarkaste luissa käyte ttiin
ke rran viidessä vuode ssa esiintyvää kuude n tunnin rankkasade tta.
Mallintamalla todettiin, e ttä esite tyillä valuma-alue tason hallintajärjeste lmillä
päästään hyviin hallintatuloksiin. Use immissa puroissa on mahdollista rajoittaa virtaamat keskimäärin nyk ytilanteen tasolle mitoitustilanteessa. Hule vesien laadullise n hallinnan tulok sia voidaan arvioida vasta tarkemmassa
suunnittelussa. Esite ttyje n mene telm ien ja pe riaatte iden mukaisesti suorite ttuna hallinnalla voidaan todennäköise sti saavuttaa m yös laadullise t tavoittee t
kohtuullise n hyvin.

5.5

Keskitettyjen järjestelmien toteuttamisen tärkeysjärjestys
Kaikilla päävaluma-alue illa, Krapuojaa ja Majvikia lukuun ottamatta, yle iskaavaluonnoksen mukaine n maankäyttö aihe uttaa huomattavaa kasvua hule ve sien määrässä ja he tkellisissä virtaam issa, mistä johtuen kaikki esite tyt hule vesien hallintatoimenpitee t ovat tarpeellisia. Osalla valuma-alue ista tavoitellaan virtaamie n hallinnan ja rakenne ttavie n alueiden tulvahaittoje n estämisen
lisäksi m yös virtavesien hyvän tilan ja luonnonarvojen säilyttäm istä. Esite tyistä hallintatoimenpite istä Väste rk ullanpuron, Gumbölenpuron ja Korsnäsinpuron yhte yteen tule vat ovat ensisijaisesti rakenne ttavien alue iden tulvahallintaa palvele via ja siinä mie lessä e hdottomasti tote utettavia. Ö ste rsundominpuron ja Fallbäckenin kohdalla järje stelm illä pyritään tulvahallinnan lisäksi m yös
puron nykytilan säilyttämiseen, mitä tavoite tta ajate llen ne myös ovat ehdottoman tarpee llisia. Esite tyt ratkaisut yhdessä toteuttavat hule vesien hallinnalle ase te tut tavoitteet, m istä johtuen jonkun osan poisjättäminen tai me rkittävä m uuttaminen e dellyttää järje stelmäkokonaisuuden uude llee ntarkaste lua.

FCG Finnish Consulting G roup O y

Ö stersundomin yleiskaava-alueen
hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
Loppuraportti
0100-P15645

13 .2 .2012

5.6

56 (70)

Riskit ja epävarmuudet
Huleve sie n hallintajärjeste lmiin liittyy tie ttyjä riske jä ja epävarmuuksia siinä
missä tavanomaiseenk in kuivatukseen, hule vesiviemäröintiin tai muuhun ve sihuoltoon. Hule vesijärjeste lmissä tulee huomioida, e ttä niide n m itoitus on rajallinen ja se pe rustuu ole te ttujen risk ien ja järje stelmän aiheuttamie n kustannusten tasapainottam iseen. Kaikk iin tilante isiin e i ole taloude llisesti järke vää varautua järje ste lmän mitoituk sessa, joten on hyväksyttävä, e ttä ylivuotoja tulee aina esiintymään jollak in tode nnäköisyyde llä. O lennaista onkin
ylivuotojen turvalline n hallinta toimivien tulvare ittien ja varajärjeste lm ien
avulla. Varajärje stelmät muodostuvat hallintamene telmiä ke tjuttamalla, k uten
suunnitte lualuee lle on esite tty.

6

HULEVESIEN HA LLINNA N KUSTA NNUKSET JA SUUNNITTELUN JA TKA MINEN

6.1

Kustannusvaikutukset
Huleve sie n hallinnan yleissuunnitelma on laadittu yle iskaavan mukaise lla
tarkkuustasolla, jossa ratkaisujen kustannusvaik utukse t on määrite ttävissä
vain yle ise llä tasolla ja suurempien yksikköje n kohdalla. Ede llisessä kappaleessa k uvatuille aluee llisille hule vesien hallintamene te lmille on määrite lty
pinta-alat ja tilavuude t, joihin k ustannusarviot voidaan pe rustaa. Rakenne ttavien alue ide n sisälle tule via hule vesien hallintamene te lmiä sen sijaan e i ole
tarkemmin suunnite ltu tai m itoite ttu, joten niiden kohdalla kustannusarvio
joudutaan pe rustamaan oletuksiin.
Yle isille alue ille sijoittuvien järjeste lmie n k ustannusarvio on pe rustunut ole tuksee n, e ttä altaan tai koste ikon investointikustannus on 25…50 €/m2 riippuen maisemarakentam isen tasosta sekä järjestelmän toteuttam isen ede llyttämistä maaleikkauk sista tai –penge rryksistä. Laskennan pe rusteena on ollut
järjeste lmän vesialueen pinta-ala ke rran viidessä vuode ssa toistuvassa m itoitustilanteessa (1/5a). Muutamat järje stelmät hyödyntävät lähinnä nyk yisiä
vesialue ita (Stora Dammen ja Ö ste rsundom gård), jolloin niihin kohdistuvat
investoinnit ovat pienempiä. Yle isten alue ide n järjestelm ien kustannuk se t on
esite tty taulukossa 14.
Taulukko 14. Ke sk ite ttyjen hallintajärjeste lmien karkeat k ustannusarviot.
Hulevesialla s

A luevaraus

Kust annusa rvio [€]

1A

Fazerila

0 ,9 ha

225 000 – 450 000

1B

Långmossen

1 ,0 ha

250 000 – 500 000

1C

Låmgåkern

4 ,5 ha

1 125 000 – 2 250 000

1D

G ubbacka

0 ,9 ha

225 000 – 450 000

1E

Ö sterängen

1 ,7 ha

425 000 – 850 000

3A

G umböle

1 ,0 ha

250 000 – 500 000

4A

Latvaosat

2 ,5 ha

625 000 – 1 250 000

4B

Lilla Dammen

1 ,2 ha

300 000 – 600 000

4C

Stora Dammen

nykyinen

100 000 – 150 000

4D

Ö stersundom gård

nykyinen

5A

Landbokärr

2 ,5 ha

5B

Ringberga

1 ,0 ha

250 000 – 500 000

6A

Stormossen

3 ,5 ha

875 000 – 1 750 000

6B

Puroniitynlaakso

1 ,5 ha

375 000 – 750 000

6C

Manskog

1 ,5 ha

375 000 – 750 000

Yhteensä

50 000 – 100 000
625 000 – 1 250 000

6 075 000 – 12 050 000
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Yle isille alue ille sijoittuvien ratkaisujen lisäksi m yös rakenne ttavien alueiden
sisälle tule vat hule vesien hallintajärjeste lmät aiheuttavat me rkittäviä kustannuksia. Nämä kustannukse t on arvioitu ole ttae n, e ttä uusilla rakenne ttavilla
alue illa toteute ttaisiin huleve sie n hallintaa m itoitukse lla 1 m 3/100 m 2 läpäise mätöntä pinta-alaa ja hallinnan k ustannukse t olisivat 200 €/m 3. Kustannusarvio pe rustuu hule vesioppaan luonnokse ssa26 esite ttyihin hule vesien hallintajärjeste lmie n yksikköhintoihin. Kustannusarviota tehdessä on ole te ttu, e ttä
rakenne ttavie n alue iden sisällä käyte ttäisiin e rilaisia hallintamene te lmiä, joide n keskimääräinen kustannus laske ttuna yhtä hule vesikuutiome triä kohden
olisi noin 200 €. Suunnittelun pe rustana olleen yleiskaavaluonnok sen mukaisessa tilanteessa läpäisemättömäksi lue ttavia pintoja olisi noin 13 km 2, jolloin
mitoituspe rusteella 1 m 3/100 m 2 läpäisemätöntä pintaa hallittava hule vesimäärä olisi 130 000 m 3 ja tarvittavien hule vesien hallintamene telm ien toteuttam iskustannukse t rakenne ttavie n alue ide n sisällä tällöin noin 26 m iljoonaa euroa. Kustannusarvio e i sisällä huleve siviemäröinnin kustannuk sia.
Huleve sie n hallinnan yhteenlaske ttu k ustannusarvio ede llä kuvatuin pe rustein
on 32 – 38 m iljoonaa euroa.
6.2

Hulevesien hallinnan huomioiminen kaavasuunnittelussa
Yle iskaavatasolla e i ole tarve tta antaa tarkkoja määräyksiä hule vesien hallinnasta, koska maankäyttö on esite tty vie lä niin yle ispiirte ise llä tasolla, e ttä pe rusteita esim. rakenne ttavie n alue iden sisälle tulevien järjeste lmie n tarkalle
mitoituk selle tai toim intape riaattee lle e i voida esittää. Yle iskaavassa suositellaan kuitenk in osoite ttavan tilavaraukse t ja yhte ystarpee t valuma-alue tason
hallintarakente ille sekä virtaus- ja tulvare ite ille .
Yle isille alueille sijoittuvat kesk ite tyt hule vesien hallintajärjestelmät esitetään
osoite ttavan yle iskaavassa väljällä me rkinnällä ”alueen osa, jota voidaan
käyttää hulevesien viivytysjärjestelmän toteuttamiseen”. Varattavat aluee t
ovat yleissuunnitelmakartassa esitetyt sijoituspaikat. Tosin on huomioitava,
e ttä järjeste lmille voidaan tarkemmassa suunnittelussa löytää muitak in toteutuske lpoisia sijainte ja ja yksittäinen suuri rakenne voidaan mahdollisesti korvata hajauttamalla se useaan pienempään osaan.
Valuma-alue tason virtaus- ja tulvare itteinä toimivat purot ja norot sijoittuvat
suurimmaksi osaksi yle iskaavan vihe ralueille tai ne on osoite ttu ”puro” me rk innällä, jolloin niiden e rillisee n me rkitsemiseen ei ole tarve tta. Me rk innät
puuttuvat kuitenk in Väste rk ullanpuron sekä Gumbölenpuron valuma-alueilta,
joissa rakentamise n tiiveydestä johtuen nyk yisiä avouom ia tullaan varmasti
putk ittamaan. Näillä kahde lla valuma-aluee lla esitetään, e ttä nyk yise n avouoman kohdalle osoite taan yleiskaavassa yhte ystarve me rkinnällä ”alueellinen
virtaus- ja tulvareitti”.

26

Kuntaliitto, 2011. Huleve siopas, Luonnos.
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Suunnittelun jatkaminen
Tätä hule vesien hallinnan yle issuunnite lmaa tulee tarke ntaa valumaaluekokonaisuus tai sove ltuva osa-alue ke rrallaan, kun yle iskaavatasoise t
maankäyttösuunnite lmat varm istuvat tai ne muuttuvat olennaisesti. Kunkin
valuma-aluee n suunnitte lu kokonaisuutena on e rittäin tärkeää, jotta toisiinsa
k ytke ytyvien järjeste lmien toimintaa voidaan tarkastella ja ke hittää. Tässä
vaiheessa alueen rakentamisvaiheet ovat tode nnäköisesti tarke ntunee t, joten
m yös rake ntamisen aikaisten hule vesien hallintajärjeste lm ien yleispiirte inen
suunnitte lu kannattaa sisällyttää suunnitte luvaiheeseen.
Maankäyttösuunnitelm ien ede te ssä k iinteistö- ja korttelikohtaiste n mene telmie n tarkempi suunnittelu ja m itoitus tulee tehdä aluekokonaisuuksittain.
Suunnittelussa on tärkeää huom ioida myös ympäröivien alue ide n maankäyttö- ja huleve sisuunnitelmat, jotta järjeste lm ien ketjut eivät katkea tai e i hankaloite ta muiden alue ide n rakentamista. Rakentam isen aikaiset hule vesien
hallintamene telmät tulee suunnite lla tarkentunee t maankäyttösuunnite lmat
huomioide n. Kaupungin huleve sistrategian tavoitteen mukaisesti hule vesien
hallinnan tunne ttavuutta osalliste n ja tule vien asukkaiden parissa tulee lisätä
tiedottamalla hule vesien hallinnan tavoitte ista ja tärke yde stä sekä oman alueen hule vesijärjeste lmie n toiminnasta. Suunnitte luprosessiin suosite llaan ottamaan mukaan e ri osallisryhm iä työpajojen yms. muodossa yleisen hyväk synnän saavuttamiseksi.
Osayleiskaavatasolla on e rityisesti huomioitava kesk ite ttyjen viivytysjärjeste lmien ja virtaus/tulvare ittie n sijainnin ja m itoituksen tark istaminen ja sen
pe rustee lla tilavarausten osoittam inen osayleiskaavassa. Lisäksi rakenne ttuje n alue iden sisäisten järjeste lmie n mitoitus tulee määrittää tai tark istaa ja
tarvittaessa antaa siitä kaavamääräys.
Asemakaavatasolla tulee tehdä suunnite lmat kortteli- ja tonttikohtaisista hule vesien hallintatoimenpite istä, sovittaa nämä yhteen muun kunnallistekniikan
suunnitte lun kanssa sekä e te nkin määrätä kaavassa kiinteistöjen vastuulla
ole vista huleve sijärje stelm istä. Yle isten alue iden järjeste lmien ja tulvare ittien
toimivuus tulee tark istaa.
Kaupungin hule vesistrate gian tavoitteen m ukaise sti hule vesien hallinnan tunne ttavuutta osalliste n ja tule vien asukkaide n parissa tulee lisätä tie dottamalla
hule vesien hallinnan tavoitteista ja tärke yde stä sekä oman alueen hule vesijärje stelm ien toim innasta.
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Tämän se lvitykse n työohje lmassa oli määrite lty tutkittavaksi tarkemmin Krapuojan uomaa ja Kape llvikenin alue tta, jonne oja laskee. Alue tta on suunniteltu esime rkkikohteeksi hule vesien hallinnan ke inojen käytöstä. Yle iskaavaluonnoksen mukaisesti Krapuoja on hule vesire itti kaupunkirakenteen keskellä.
Uoman muotoilua ja tilavarauksia on tutk ittu tarkemmin ja lisäk si on tarkaste ltu mahdollisuuksia parantaa me renlahtien tilaa Krapuojan purkupistee ssä
ja sen lähe isyydessä.
Veden vähäine n vaihtuvuus ja hidas virtaama ovat onge lmallisia Kape llvikenin
ja Karlvike nin me renlahdilla, jotka ovat kasvanee t lähes kokonaan umpeen.
Vesistön kunnostam ise lle on tarvetta, jotta vede n vaihtuvuus lisääntyisi, vapaa ve sipinta-ala kasvaisi ja kevättulvilta vältyttäisiin, mutta toimenpiteiden
suunnitte lussa on ote ttava huom ioon alueen status Natura 2000 -alueena.
Vesistönk unnostuksen toimenpite iden tulee parantaa samalla alueen luontoarvoja ja linnuston elinmahdollisuuksia.
Umpee nkasvu on matalilla me re nlahdilla nopeaa ja sitä on e ntisestään nope uttanut maankohoam inen sekä ravinnekuorm itus. Umpeenkasvun estämiseksi ja m yös ve silinnuston e linolosuhteiden turvaamiseksi aluee lla tulisi jatkuvasti tehdä k unnostustoimia: ruoppauksia, talviniittoa, laidunnusta. Esite tyt
toimenpitee t kuvaavat ensimmäisessä vaiheessa tote ute ttavia kunnostustoimia e li ruopattavia väyliä, joiden kautta Krapuojan ve si pääsee virtaamaan
avoimiin me renlahtiin. Nämä toimenpitee t voidaan tote uttaa jo ennen alueen
tarkempaa kaavoittamista. Kunnostustoim illa voidaan e tukäteen lie ventää
alueen rakentam isen vaik utuksia.
Natura 2000 -alueille tullaan myöhemmin laatimaan hoito- ja käyttösuunnite lma, jossa huomioidaan kasvava virk istyskäyttö ja tule va kaupunk irake nne
suoje lualue iden ympärillä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määrite llään luonnon- ja maisemanhoitoon liittyvät toimenpiteet sekä virk istyskäytön järjestämiseen ja ohjaam iseen liittyvät ke inot, joiden avulla alueella suojellut lajit ja
luontotyypit säilyvät.
7.2

Hydrauliset tarkastelut
Krapuojan uoman käyttäytym istä e rilaisissa virtaamatilante issa ja uoman ke hittämistoimenpite ide n vaikutusta välitysk yk yyn ja tulvim iseen tarkaste ltiin
HEC-R AS-virtausmallinnusohje lmalla. Mallilla tarkasteltiin ajan mukana muuttuvaa virtausta Krapuojan pääuomassa Krapuojan ja Korm uniitynojan yhtymäkohdasta aivan pääuoman alaosaan asti. Mallinne tun uomaosuude n pituus
oli noin 5,7 km. Tarkaste luissa kesk ityttiin Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välisen uomaosuude n välityskyvyn ja tulvimise n se lvittämisee n.
Lähtötietoina olivat valuma-aluemallilla (ks. kappale 5.1) määrite llyt Krapuojan valuma-alueen virtaama-aikasarjat, joissa on huom ioitu suunnite llut
hule vesien hallintatoimenpitee t ja jotka k uvaavat Krapuojaan aiheutuvia virtaamia rankkasatee lla uusien maankäyttösuunnitelm ien mukaisessa tilanteessa. Mallinnuksessa käyte tyt uoman poikk ileikkaukse t sekä rumpu- ja siltatie dot ovat pe räisin Vantaan kaupungin tekem istä maastomittauksista. Mallinne tulla uomaosuudella oli 7 rumpua tai siltaa sekä 56 kappale tta m itattuja uoman poikkile ikkauksia. Susirajan sillan kohdalta ei ollut m itattuja tie toja, joten
ne arvioitiin maastokäynnin havaintojen ja valok uvie n pe rustee lla. Harvemmin
toistuvien suurien tulvatilanteiden mallintamiseksi jouduttiin m itattujen poik k ile ikkauste n tie toja täydentämään, m ikä te htiin aluee n lase rke ilausaineiston
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pohjalta. Lase rkeilauksen korkeusaine istoa oli käyte ttävissä Krapuojan alaosasta Rapuojantie n ja Tonttitie n välise lle uomaosuudelle asti, jolloin mallinne tun uoman yläosasta noin 1 km matkalta ei poikkile ikkaustietoja voitu täyde ntää.
Mallinnuksia tehtiin ke rran 1, 5, 10 ja 100 vuode ssa toistuvan 6 tuntia kestävän rankkasatee n aihe uttamassa virtaamatilanteessa. Mallinnustuloksena saatu virtaama Krapuojassa Uuden Porvoontien yläpuole lla e ri rankkasadetilante issa on esite tty kuvassa 50. Mallinnus osoitti e ri virtaamie n aiheuttavat ve de nkorkeude t uoman e ri poikkile ikkauksissa. Näiden pe rusteella määrite ttiin
uoman tulva-aluee t käyttäen HEC -R AS -ohje lman R AS Mappe ria pe rustuen
vedenkorkeuslaskentatuloksiin ja lase rkeilausaine istosta te htyyn aluee n korkeusmalliin, jota on havainnolliste ttu kuvassa 51.
6 h sateen aiheuttama vir taam a Krapuojassa Uuden Porvoontien yläpuolella
8
7

3

Virtaama (m /s)

6
5

1/1a
1/5 a

4

1/10 a
1/100 a

3
2
1
0
0:00

12:00

0:00

12:00

0:00

12:00

0:00

Aika sat een alusta

Kuva 50. Krapuojan virtaama Uude n Porvoontie n yläpuole lla kerran 1, 5, 10
ja 100 vuodessa toistuvassa rankkasateen aiheuttamassa tulvatilanteessa.

Kuva 51. Mallinne ttua Krapuojan tulva-alue tta (1/100a, 6h sade ).
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Mallin osoittamat Krapuojan ylive denkorkeudet sekä tulva-aluee t tarkaste lluilla toistuvuuksilla on esite tty liitteen 3 tulvakartalla sekä liitteen 4 pituusleik kaukse ssa.
Mallinnus tehtiin pe rustuen Krapuojan nykyise stä uomasta mitattuihin poikkileikkauksiin, joita jatke ttiin leve yssuunnassa alueesta laaditun maastomallin
avulla kohdissa, joissa tulva näytti le viävän mitatun poikk ileikkauk sen ulkopuole lle. Malliin on sisällyte tty Uude n Porvoontien yläpuole lle suunniteltu pohjapato, jonka harjan alin kohta on tasossa +1,00 m . Hydraulise n mallin mukaan Krapuojan valuma-aluee lta tule vasta virtaamasta johtuva tulviminen rajoittuu Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välise llä aluee lla uoman välittömään lähe isyyteen eikä suunnite llulla matalalla pohjapadollakaan ole mainittavaa vaikutusta uoman välitysk yk yyn. Tällöin esitys Krapuojan kehittäm isestä site n, e ttä pe rusuomaa ennalliste ttaisiin mutk ittele vammaksi ja monimuotoisemmaksi ja sen yhte yteen tehtäisiin tulvatasanne ylivirtaam ia varten, on
toteutuskelpoinen. Pe rusuoman monimuotoistamine n vähe ntää se n välitysk yk yä, mutta tätä voidaan kompensoida tulvatasantee lla.
Epävarm uutta mallinnustuloksiin aiheuttaa se , e ttä malli on kalibroimaton.
Manningin karkeuske rtoimena on käytetty kaikk ialla arvoa 0,035. Harvemmin
toistuvissa suuremmissa tulvatilanteissa vede nkorkeus ylittää paikoin m itatut
uomapoikk ile ikkauk set, m istä aiheutuvaa virhe ttä on korjattu täyde ntämällä
poikk ile ikkaustie toja lase rke ilauskorkeusaineiston pe rustee lla. Lase rkeilausaine istoa e i k uite nkaan ollut uomaosuude n yläosasta noin 1,0 km matkalta käyte ttävissä. Mitattujen poikk ileikkausten välille jouduttiin inte rpoloimaan poik k ile ikkauksia laskennan vakauttam iseksi. Myös Susirajan sillan mittaustie toje n
puuttum inen aiheuttaa e pävarmuutta tuloksiin.
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Tarkastelualueen maisemaan liittyy kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka antavat
aluee lle syvyyttä. Sipoon kunnan kulttuurihistorialise n maiseman inventoinne issa 2006 Valtatien 7 e te läpuole lla, Krapuojan itäpuole lla avautuu MutarsKusak sen vilje lymaisema, johon liittyy m yös maakunnallisesti me rkittäviksi
määriteltyjä kohte ita ja vanha k yläpaikka. Sotungintie n pohjoispuole lla tie hen
rajautuvat Kärrin jälleenrakennuskaude n aikaine n asuinalue ja sen itäpuole lla
Krapuojan puronvarsimaisema. He ti Uuden Porvoontien e te läpuole lla Krapuojan ympärille le vittäytyy Husön viljelymaisema ja se n jatkona Husön kartanoympäristö. Myös alueen tielinjoista monilla on historiallista arvoa, mm.
Krapuojan ylittävä Sotungintie n linja kuuluu näihin tieosuuksiin.
Historia näk yy ede lleen monin paikoin Krapuojan maisemassa e rilaisina ele mentte inä ja aiheina. Niitä voidaan jatkosuunnittelussa vaalia ja ottaa e sille
osana virkistysmaisemaa. Toimenpitee t tulee tehdä maiseman ja luonnon
om inaispiirteitä k unnioittaen ja aluee n historia huomioon ottae n. Aluee lle on
tulossa runsaasti uutta asutusta, minkä johdosta virk istyskäyttöpaineet tule vat kasvamaan. Suunnitte luratkaisujen tulee palve lla virk istyskäyttöä sekä
alueen asukkaita e ttä muualta tule via ajate llen. Ympäristörake ntamise n tulee
tule vaisuudessa myös tuke utua ympäröivän kaupunk irakentee n tavoitteisiin.
Krapuoja on aiemmin ollut profiililtaan se lvästi nyk yistä mutkitte le vampi ja
monimuotoisempi, mikä on nähtävissä vanhoista kartoista (kuva 52) sekä
kantakartalla ede lleen havaittavista muodoista. Vanhoissa kartoissa Krapuojalla on myös ollut kostea tulvatasanne. Krapuojan ke hittäm inen nyk yistä
monimuotoisempaan suuntaan olisi siis puron palauttam ista lähemmäs alkupe räistä muotoaan.

Kuva 52. Krapuoja vuoden 1929 Pitäjänkartalla.
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Suunnittelupe riaatte ita
Tiiviisti rakennetulla kaupunkimaisella alueella (Uuden Porvoontien e te läpuoli) ympäristörakentam inen on korkeatasoista ja m yös imagotekijä. Osa
rantaviivasta voi olla rakenne ttua rantaa, osa pehmeää, puistomaista. Vede n
ääree n pääsy on tavoiteltavaa ja ve teen avautuvat näk ymät tärke itä. Vede n
ääni voi olla osa vesie lementin esille tuloa. Vihe rrakentam inen on korkeatasoista, jalankulkualue ide n pinnoitte ina voidaan käyttää mm. k iveystä. Ympäristöä on havainnolliste ttu kuvassa 53.

Kuva 53. Krapuojan ympäristöä Uude n Porvoontien alapuolella
Kaupunkipientaloalueella (Uuden Porvoontie n ja Sotungintie n välinen alue )
puistovyöhyke on kapeahko ja tukeutuu voimakkaasti Krapuojan linjaan. Vihe rkäytävä on tärkeä maisemallinen e lementti asuinalueen keske llä. Uomaa
muotoillaan luonnonmukaisesti polve ile vaksi ja sen vie re lle rake nne taan tulvatasante ita ohjaamaan ve den le viämistä tulva-aikaan. Vihe ralue hoidetaan
pääasiassa avoimena, suhtee llisen luonnonmukaisena puistona, jossa mm.
Krapuojan suuntaise t pitkät näkymät ovat tärkeitä. Tulvaniitty, kosteat niityt
ja k uivat niityt monipuolistavat maisemaa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Puusto ja korkeammat pensaat painottuvat asuinaluee n reunaan
muodostamaan puiston reunavyöhyke ttä ja toisaalta myös Krapuojan uoman
yhte yteen me rkkaamaan uoman sijaintia. Krapuojan molemmilla sivuilla on
tarve tta puron suuntaisille ulkoilure iteille, lisäksi poikittaise t yhte yde t yhdistävät asuinalue tta. Avoimeen maisemaan on mahdollista sijoittaa toimintoja
esim. vahviste tun nurm ikon yhte yteen. Uude n Porvoontien pohjoispuolelle rakenne taan patoamalla pysyvän veden allas. Laaja vesipinta samalla me rk itsee
saapumista keskusta-aluee lle ja me re n rantaan. Patoaminen te hdään matalalla pohjapadolla, joka rakenne taan site n, e tte i kalojen liikkum ismahdollisuuk sia e stetä. Ympäristöä on havainnollistettu kuvassa 54.
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Kuva 54. Krapuojan ympäristöä Uude n Porvoontien ja Sotungintien välissä
Maaseutumaisella osuudella (Valtatien 7 ja Sotungintien väline n alue ) vihe ralueen luonne muuttuu vie lä luonnonmukaisemmaksi. Krapuojan uomaa
voidaan muotoilla paikoin, paikoin se säilyte tään nykyise llään. Tulvatasante ita
rakenne taan sopiviin kohtiin hallitsemaan veden korke uden vaihte lua alueella.
Ulkoilure itte jä ja latuja rakenne taan tarpeellisiin paikkoihin. Viljelymaisema
sopii alueen luonteeseen ja sen säilym istä tue taan.
Havainnepiirros Krapuojan loppuosan kehittämisestä on esite tty liitteessä 5 ja
sitä havainnollistavat poikk ile ikkaukse t liitteessä 6.
7.4

Merenlahtien kunnostustoimenpiteiden tarkastelut

7.4.1

Lähtökohdat
Kape llvikenin ja Karlvike nin rannat ja ve sialue ovat nyk yisin vuosia kestäneen
ravinnekuorm ituksen seurauksena laajalti ranta- ja vesikasvillisuuden valtaamia. Lahde t ovat käytännössä umpeenkasvaneita ruovikkoisia alue ita kape ita
avouom ia lukuun ottamatta. Vaikka Kape llvikenin ja Karlvikenin ulkoinen
kuorm itus onk in nyk yisin pienentynyt, niin mm. lahde npoukam ia uhkaa umpeen kasvamine n ja vedenlaatu kärsii paikallisesti ve den huonon vaihtuvuude n tak ia. Lahdenpoukamien nykytilanteesta saa yle iskäsityk sen liitteen 7 valokuvista.
Ruovikkoise t vesialuee t ovat nyk yisin joidenk in harvinaisten lintulajie n pe simäalueena, jonka seurauk sena vesi- ja ranta-aluee t ovat kokonaisuudessaan
määritelty Natura 2000 – ve rkoston alue iksi. Vesialuee lla ja sen lähialueilla
esiintyy pesimäaikaan mm. use ita haukkalintuja, pöllöjä, kanalintuja, tikkalintuja ja kehrääjiä27. Linnuston vuoksi on Natura 2000 – ve rkoston kohteen lisäksi rauhoite ttu useita alue ita luonnonsuoje lualueiksi, joista keske isimpinä
mainittakoon Björkudden (Rauhoituspäätös: 23.1.2007 0100L0205-251), Hu-

27

Sipoos ta Helsinkiin liitetyn alueen linnusto 2010, Rauno Yrjölä, Ympäristötutkimus Y rjölä O y
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sön pohjoispuole lla sijaitseva alue ja Torpviken (12.12.2003 UUS-2003-L819-251), joka toim ii lintuje n muutonaikaisena le vähdysalueena.
Kape llvikenin ja Karlvikenin me renlahtien tilan parantaminen ede llyttää osittain umpee n kasvaneen vesialueen ruoppaam ista, joka tulee suorittaa Natura
2000 – ve rkoston aluee t ja luonnonsuoje lualueet huom ioon ottae n. Umpeen
kasvam isen hidastam iseksi ja vedenlaadun kohentam iseksi on esitetty Krapuojan jatkeen, Kapellvikenin ja Karlvikenin aikaisemmin avointen lahdenpoukamien vesialue iden avaamista sekä Husön alueen pe ltoja halkovan ojan
le ventämistä veden vaihtuvuude n lisäämiseksi. Alueelle e site tyt niitot, kaivu
ja ruoppaukse t sijoittuvat pääosin Natura 2000 – verkoston mukaisille alueille
ja osittain m yös luonnonsuoje lualue ille .
7.4.2

Toteutusmene te lmiä
Vesikasvillisuuden poistam ine n on mahdollista toteuttaa sekä talve lla e ttä ke sällä. Alueen luontoarvoje n tak ia on suosite ltava välttää toimenpiteiden suorittamista lintujen pesintäaikana 1.4.–31.7. Vesialueen avaus käsittää noin 9
km pitkän ja 20 m le veän uomajak son kaivamise n ja ruoppaamise n. Niite ttävän, ruopattavan ja kaive ttavan pinta-alan koko on noin 145 000 m 2tr. Ympäristöasiat, maasto-olosuhtee t ja työn laajuude n huomioon ottae n otollisin
aika niitoille ja ruoppauksille on syyskuun alusta lahtien jäätymisee n saakka.
Pienimuotoisia täyde ntäviä ruoppauk sia voidaan tarvittaessa suorittaa m yös
talvella jään päältä kaivaen.
Purojen ja ojien rehe vöityne iden suistoalue iden maamassat koostuvat ylee nsä
löyhästä savisesta lie justa, jonka le ikkauslujuus on pieni ja vesipitoisuus korkea. Lähtöole tuksena on ollut, e ttä avattavien uom ien vesisyvyys on noin 1
me tri. R uopattavat maamassat koostune vat pääasiassa edellä mainitusta löyhästä liejusta, jonka ruoppaus voidaan yleensä toteuttaa imuruoppauksena.
Mahdolliste n tiiviide n k itkamaake rrosten ruoppaus ja kaivu on yleensä toteute ttava kauharuoppaukse na.
Ennen varsinaisia ruoppaustöitä on ruopattavilta alue ilta poiste ttava ranta- ja
vesikasvillisuus. Ilmave rsoisista kasve ista e tenk in järviruoko on vallannut alueen rantoja ja ve sialue tta, mutta myös uposlehtistä tähkä-ärviää esiintyy aluee lla laajalti loppukesästä. Tavanomaise n ranta- ja vesikasvillisuuden lisäksi
saattaa olla tarpee llista poistaa myös yksittäisiä puita ja pensaita.
Kasvusto on aluee lla niin tiheää, e ttä järviruokokasveilla on käytännössä yhtenäine n juurakko. Kasvusto on poiste ttava juurineen im uruoppauksen mahdollistamiseksi. Kasvillisuus voidaan poistaa e sim . e nsin leikkaamalla kasvit
mahdollisimman läheltä niide n tyveä, jonka jälkee n juuristoke rros kaivetaan
pois kauharuoppaajalla. Vaihtoehtoisesti voidaan kasvien poistam iseen käyttää esim. ko. tarkoituksee n ke hite ttyä niittoharavaa, joka poistaa kasvit juurinee n. Viimeksi mainitun mene te lmän e tuna on vain yksi työvaihe ja se voidaan kokonaisuudessaan tote uttaa esime rk iksi monitoimiruoppaajalla eli ns.
vesimestarilla. Uposlehtisten kasvie n osalta on oltava tarkkana e ttä kaikk i
kasvijäte korjataan pois vede stä, sillä ve teen jääne istä kasvinpalasista voi
kasvaa uusia täysimittaisia kasve ja. Niite tyt kasvit sekä kasvien juurie n sitomat maamassat viedään asianmukaiselle maankaatopaikalle tai käsittelyaluee lle .
Imuruoppauksessa löyhät vede nsekaise t maamassat imetään maale ikkauk sesta putkeen ja pumpataan läjitysalueelle . Imuruoppauskauhassa voi toisinaan olla myös te rä, jolla maamassoja saadaan häirittyä. Imuruoppauskalustosta riippuen voidaan ruoppaajan omalla pumpulla pumpata ruoppausmassat
jopa 1,5 km etäisyydelle ja välipumpulla tarvittaessa vie lä pidemmälle. Imu-
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ruoppaus on niittoon ja juuriston poistoon ve rrattuna ve rrattain nopea työvaihe . Ruoppausnopeus riippuu kalustosta ja paikallisista olosuhte ista k ute n
vesisyvyydestä. Esime rk iksi monitoimiruoppaajalla (ve simestari) tyypilline n
ruoppausnope us on noin 50–100 m 3k tr/h. Vaikeak ulk uisiin olosuhte isiin on
kehite tty myös e rilaisia kauharuoppaajia. Vesialueella kauharuoppaajat voivat
siirtyä kohteeseen e rillisellä työlautalla tai omien ponttonien varassa (ks. kuvat 55 ja 56).

Kuva 55. Esime rkki vaikeakulkuisiin maa- ja ve siolosuhte isiin soveltuvasta
kauharuoppaajasta (Big float, esitte lyvideo).

Kuva 56. Esime rkki vedessä ja maalla toim ivasta monitoim iruoppaajasta e li
vesimestarista (kuva: FC G)
Löyhät vesipitoise t imuruoppaukse sta pe räisin ole vat ruoppausmassat läjite tään Natura 2000 – ve rkoston ja luonnonsuoje lualue iden alue rajauste n ulkopuole lla sijaitse valle maa-aluee lle, joka on esim. luonnollisten tai rakenne ttuje n pe nke reiden rajaama allas. Penge raltaan maamassoje n kuivatus on hidas
prosessi ja läjitysaltaan tilavuude n tulee olla moninke rtaine n ruopattaviin kiintoteoree ttisiin massamäärin nähden. Lähtökohtana on, e ttä läjitysaluee t sijoittuvat tulvavede nkorkeuden yläpuolelle , jotta m inimoidaan risk i ruoppausmassojen valumisesta takaisin vesistöön.
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Kunnostustoimenpite ide n vaikutukse t
Vesialueen avaamise lla on me rkittävä vaik utus veden virtauste n ja vaihtuvuude n e distäm iseen umpee n kasvanee lla aluee lla. Vesikasvien niitto ja niiden
ravinnepitoise n kasvualustan poistam inen hidastavat tai parhaimmillaan estävät lahde n umpeen kasvamista. Tiheän vesikasvillisuuden muodostumiseen
on me rk ittävästi vaikuttanut mm. alueella harjoite ttu maataloustoiminta, jonka aiheuttama ulkoinen kuorm itus on nyk yään jo huomattavasti pienempi.
Esite tyillä toimenpite illä e i arvioida ole van heike ntäviä vaikutuksia Öste rsundom in Natura 2000 – ve rkoston alue isiin, luonnonsuojelualueisiin tai niide n
lähialue iden suoje luarvoihin. Ve silintujen pe sinnän kannalta on hyödyllistä e ttä vesikasvillisuuden valtaam ien alue ide n ympärillä on avoimia vesialueita.
Vesikasvillisuutta ympäröivät avoime t vesialuee t estävät esim . pe tonisäkkäitä
aiheuttamasta vahinkoa lintujen pesinnälle. Avattavat uomat k ie rtävät ve sialue tta muodostaen linnustolle pesimäsaarekke ita mm. Krapuojan edustalle ,
Kape llvikenin keske lle ja Uuden Porvoontien kaakkoispuole lle Karlvikeniin.
Ruoppaustyöt aihe uttavat työnaikaista me lua ja veden väliaikaista samentumista. R uopattava alue on hyvin suojaisa, joten samentum inen rajoittuu käytännössä piene lle alueelle . Veden väliaikainen samentum inen e i sinänsä haittaa, sillä umpeen kasvane iden lahtien virk istykselline n käyttö on syksyllä suhtee llise n pieni. Samentumista voidaan tarvittaessa myös rajoittaa esim. väliaikaisten työjärjeste lyide n kute n suodatinkankaan tms. avulla.

7.4.4

Jatkotoimenpitee t
Me renlahtien k unnostustoimenpite iden sijoittuessa Natura 2000 – ve rkoston
aluee lle on hankkeesta laadittava Natura-arviointi. Natura 2000 – ve rkoston
aluee lle sijoittuvia ruoppauksia suunnite ltaessa on e nsiarvoisen tärkeää ottaa
huomioon e ttä suunnite ltavat toimenpitee t e ivät vaaranne ta niitä luontotyypin
suoje luarvoja, joide n tak ia ko. alue on sisällyte tty Natura 2000 – ve rkostoon
(Luonnonsuojelulak i 10 luku § 65). Öste rsundomin ranta- ja vesialueide n tapauksessa suoje lu määräytyy EU:n lintudirek tiivin (79/409/EEC ) pe rusteella.
Ruoppausmahdollisuude t luonnonsuoje lualue illa ja Natura 2000 – ve rkoston
alue illa on se lvite ttävä Uude nmaan ELY -kesk ukse lta.
Hankkeen e teenpäin viem iseksi on laadittava alueesta hoito- ja käyttösuunnite lma sekä vesilain mukainen hakemussuunnite lma (Vesilaki 27.5.2011/587 3
luku § 3 mom . 1 kohta 7). Tässä yhte ydessä esite tyt toimenpiteet vastaavat
Öste rsundom in lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman luonnokse ssa (pvm .
20.4.2005) esite ttyjä tavoitte ita. Hoito- ja käyttösuunnite lman laadinnan yhte ydessä tulee määrite llä e ri lintulajie n esiintym isaluee t, jotta linnusto voidaan paremmin ottaa huom ioon ruopattavien uomien lopullisia sijainte ja määrite ttäessä. Tässä voidaan hyödyntää Vuosaare n satamahankkee n linnustoseurantaa.
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He lsingin, Vantaan ja Sipoon raja-aluee lle sijoittuva Öste rsundomin yle iskaava-alue on pääkaupunk iseudun suurin uudisrakennuskohde, jonne ollaan
asuttamassa 65 000 – 70 000 asukasta seuraavien vuosik ymmenien aikana.
Alue on pinta-alaltaan hyvin laaja ja pe lkästään rakentam isalue ita sille on
yleiskaavaluonnokse ssa osoitettu noin 21,4 km ². Kaava-alue on nyk yise llään
suurimmaksi osak si rake ntamatonta, m istä johtuen suunnite ltu maankäyttö
tulee muuttamaan alueen hydrologiaa. Alue tulee rakentuman pitkän ajan kuluessa, m ikä aihe uttaa lisähaaste ita hydrologisten vaikutusten arvioinnille se kä hule vesien hallinnan suunnittelulle .
Tässä työssä on laadittu He lsingin kaupunk isuunnitteluviraston toimeksiannosta Öste rsundomin yleiskaava-aluee lle huleve sie n hallinnan yle issuunnite lma, jossa on selvite tty aluee n nyk yise t vesiolosuhteet, arvioitu suunnitellun
maankäytön vaikutuk sia niihin sekä esitetty tarvittavat hule vesien hallintatoimenpitee t haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Suunnite lmassa on tutk ittu e rityisesti luonnonmukaisen huleve sie n käsittelyn edistämistä kaavaaluee lla sekä ke inoja vesistökuorm ituk sen vähentäm iseksi. Työssä on tuote ttu lähtötie toa samanaikaisesti käynnissä ole vaan maankäytön suunnitte luun ja Natura-arviointiin. Suunnite lmassa on huomioitu Helsingin kaupungin
hulevesistrategian tavoitteet, ohjee t ja määräykse t. Suunnittelun lähtökohtana on ollut 24.2.2011 päivätyn yleiskaavaluonnokse n mukainen maankäyttö.
8.2

Tehdyt tarkastelut
Työssä on tarkaste ltu Öste rsundom in yle iskaava-alueen läpi virtaavie n Väste rkullanpuron, Krapuojan, Gumbölenpuron, Öste rsundom inpuron, Korsnäsinpuron, Fallbäckenin ja Majvikin valuma-alueita kokonaisuuk sina ottaen huomioon m yös yle iskaava-alueen ulkopuolise t osat e ri kuntien alue illa. Tämän
alueen muodostaman työn suunnittelualueen pinta-ala on 69 km ². Suunnite llun maankäytön vaik utusten arvioim iseksi valuma-alue rajaukse t tarkenne ttiin ja aluee t jae ttiin luk uisiksi osavaluma-alue iksi. Tämän jälkee n määrite ttiin koko suunnitte lualuee n hydrologine n maankäyttö nyk ytilan mukaise na
ja kolmessa ole te tussa rakennusvaiheessa. Maankäytön arviointi tehtiin 12
mahdollisimman edustavan, mutta silti pelk iste tyn maankäyttötyypin pe rustee lla. Tärke impinä arviointipe rusteina käytettiin maankäyttötyypin laskennallista läpäisemättöm ien pintojen kokonaismäärä (TIA) ja painannesäilynnän
muodostamaa alkuhäviötä. Tämän jälkeen paikkatie tok yse lyillä määrite ttiin
osavaluma-aluekohtaise t hydrologise t parame trit, joita hyödynne ttiin koko
alueen SWMM-hule vesimallin laadinnassa.
Öste rsudom in purot ovat nykytilassa monin paikoin luonnontilaisia tai muuten
hyvässä kunnossa. Valuma-alueilla on m yös muita arvokkaita luontokohte ita
kuten puronvarislehtoja ja lampia sekä me rk ittävänä kohtee na mere nlahtien
Öste rsundom in lintuvede t luonnonsuojelu- ja Natura-2000-alue inee n.
Öste rsundom in yle iskaava-alueen rake nnuttua täyteen laajuuteensa moni
suunnitte lualuee n valuma-alue ista ja puroista tulee väistämättä muuttumaan
toiminnaltaan. Rakentam inen aiheuttaa hule vesien muodostum isen ja ylivirtaamie n me rkittävää kasvua, mutta samalla purojen alivirtaamat voivat pie ne ntyä. Tämä voi johtaa puroje n uomie n e roosioon, m ikä heike ntää vede nlaatua ja tuhoaa purojen e linympäristöjä. Samanaikaisesti tapahtuva hulevesien
laadun huonontum ine n he ikentää
entisestään elinympäristöjen
selviämismahdollisuuksia. Ilman asianm ukaisia hallintatoimenpiteitä huleve siva-
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lunnan lisääntym ine n ja nopeutum ien voi johtaa ympäristöhaittoje n lisäksi
tulvimisee n niin kortte lialueiden sisällä kuin yle isillä alue illa ja aiheuttaa mittavia ainee llisia vahinkoja ja haitata alueiden käyttöä.
8.3

Hulevesien hallinta Östersundomin yleiskaava-alueella
Öste rsundom in yle iskaava-alueen hule vesie n hallinnan tarve ja tavoittee t pe rustuvat Helsingin kaupungin hulevesistrategiaan. Sen mukaisesti hule vesien
paikallista ja luonnonmukaisempaa käsitte lyä sekä hule vesien hyödyntäm istä
kaupunk irakenteessa tulee edistää ja haitallisia vaikutuksia tulee ehkäistä toteuttamalla Öste rsundomin yle iskaava-alueella hajaute ttua hule ve sie n määrällistä ja laadullista hallintaa. Hallintamene te lmät tulee ulottaa tonttien mittakaavaan asti, jolloin hule vesiin voidaan vaikuttaa jo niide n syntypaikalla.
Hallinnan lähtökohtana on ehkäistä hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa. Hallinnan keske inen pe riaate on suosia hule vesien johtamista avoim issa, näk yvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa järjeste lmissä, joilla hidaste taan, viivytetään ja tasataan huleve sivirtaam ia. Järjeste lmillä pyritään samalla hule vesien hallittuun tulvim iseen, joka auttaa pie ne ntämään rakenne ttujen alue iden tulvariske jä. Tavoitteena on lisäksi hyödyntää hule vede t monipuolisesti kaupunkiympäristön suunnitte lussa ja ke hittää kaupunkipurojen tilaa ja vede n laatua.
Tontti- ja kortte likohtaisee n hule vesien hallintaan on käytettävissä lukuisia
e rilaisia mene te lmiä, joita on esite lty tässä se lvityksessä. Parhaimmillaan hallintajärjeste lmä koostuu use ista e rilaisista mene telmistä, jolloin hallinnan kokonaisvarm uus lisääntyy. Samalla yksittäisen hallintamene te lmän mitoitus ja
tilavaraus piene nee, jolloin ne on mahdollista toteuttaa vähäisemmin rakennustöin ja sijoittaa joustavammin muun maankäytön mukaan. Erityyppisiä
hallintamene telm iä yhdiste lemällä voidaan myös vaikuttaa tehokkaimmin se kä hule vesie n määrään e ttä laatuun. Tontti- ja kortte likohtaisia hallintamene te lmiä täyde nne tään kesk ite tyillä asuinalueiden sekä valuma-alueide n mittakaavassa vaik uttavilla hallintajärjeste lm illä
Tontti- ja kortte likohtaisen hule vesien hallinnan pe rusm itoitukseksi riittää 10
mm viivytysvaatimus, mutta te hoste ttua hallintaa tarvitse villa alue illa viivytysvaatimus tulee olla korkeampi, noin 20 mm tai e rityistapauk sissa hark innan mukaan tätäk in enemmän. Mene te lmie n tarkempi suunnitte lu ja m itoitus
tulee te hdä alueittain maankäyttösuunnitelm ien tarkennuttua.
Yle iselle aluee lle te htävie n ke skite ttyje n, valuma-alue tason järjeste lmie n toimintaa ja mitoitusta tarkaste ltiin kattavan hule vesimallinnuksen avulla. Järje stelm ien mitoituspe rusteeksi valittiin ke rran viidessä vuodessa toistuva kuude n tunnin rankkasade tapahtuma. Tarkasteluissa ei huomioitu kortte likohtaista hallintaa, joten järjeste lmien mitoitus on riittävästi varmalla puole lla.
Mallintamalla todettiin, e ttä esite tyillä valuma-alue tason hallintajärjeste lmillä
päästään hyviin hallintatuloksiin. Use immissa puroissa on mahdollista rajoittaa virtaamat keskimäärin nyk ytilanteen tasolle mitoitustilanteessa. Hule vesien laadullise n hallinnan tulok sia voidaan arvioida vasta tarkemmassa
suunnittelussa. Esite ttyje n mene telm ien ja pe riaatte iden mukaisesti suorite ttuna hallinnalla voidaan todennäköise sti saavuttaa m yös laadullise t tavoittee t
kohtuullise n hyvin.
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Tarkastelut Krapuojan loppuosaan ja merenlahtiin liittyen
Öste rsundom in ranta-aluee t ovat nyk yisin tiheän vesikasvillisuude n valtaamia.
Öste rsundom in yleiskaava-alueen hule ve sie n hallinnan yle issuunnite lman yhte ydessä on tarkaste ltu myös mahdollisuuksia ranta- ja vesialueiden tilan parantamise lle. Me re nlahtien k unnostus ede llyttää nyk yisten umpeenkasvaneide n lahtie n ja ranta-alueiden osittaista avaam ista veden virtausten ja vaihtuvuuden edistämisek si. Me re nlahtie n kunnostukseen liittyvät toimenpitee t sijoittuvat pääosin Natura 2000 – ve rkoston alueille ja osittain m yös luonnonsuoje lualue ille . Kunnostustoimenpitee t tulee suorittaa aluee n luontoarvot huomioon ottaen. Hankkee n e tee npäin viemiseksi on laadittava alueesta hoito- ja
käyttösuunnite lma sekä vesilain mukainen hakemussuunnite lma.
Krapuojan loppuosaa välillä Porvoonväylä – Uusi Porvoontie on suunnite ltu
kehite ttävän siten, e ttä puron pe rusuomaa e nnalliste taan mutk itte levammaksi
ja monim uotoisemmaksi ja pe rusuoman vie reen tote utetaan tulvatasanne ylivirtaamie n hallittua johtamista varten. Esite tyt toimenpitee t palauttaisivat
Krapuojaa lähemmäs tilaa, jossa se oli 1900-luvun alussa. Krapuojan vedenvälitysk yk yä ja käyttäytymistä e ri virtaamatilante issa tarkasteltiin hydraulisella mallinnukse lla, jolla tode ttiin uoman tulvivan nyk ytilanteessak in vain maltillisesti.

8.5

Jatkotoimenpiteet
Tätä hule vesien hallinnan yle issuunnite lmaa tulee tarke ntaa valumaaluekokonaisuus tai sove ltuva osa-alue ke rrallaan, kun yle iskaavatasoise t
maankäyttösuunnite lmat varm istuvat tai ne muuttuvat olennaisesti. Kutakin
valuma-alue tta tulee suunnite lla kokonaisuute na, jotta toisiinsa k ytke ytyvien
järjeste lmie n toim intaa voidaan tarkaste lla ja kehittää. Maankäyttösuunnitelmie n e dete ssä asemakaavatasolle k iinte istö- ja kortte likohtaisten mene telmie n tarkempi suunnittelu ja mitoitus tulee te hdä aluekokonaisuuksittain. Rakentam isen aikainen hule vesien hallinta tulee suunnitella huolellisesti kullakin
suunnitte lutasolla.
Pääuom ien valuma-alue iden lisäksi tulee kiinnittää huom iota me re n rantaan
rakentuville alue ille , joilla e i ole nyk ytilassa kesk itettyjä purkure itte jä. Näiden
kohte iden hule vede t tulee hallita rakenne ttuje n alue iden sisällä ja suunnittelu
tulee te htäväksi seuraavissa työvaihe issa.
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