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Asemakaavoitus

HERMANNIN RANTATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

suunnitteilla olevaan raitiotieyhteyteen. Hermannin rantatie

maan kaikki nykyiset liikennemuodot.

Tervetuloa keskustelemaan info-
taina 10.10.2017 klo 17.30 alkaen!

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Hermannin ran Vallilanlaak-
son ja Hermannin rantatien asemakaavoja muutetaan samaan ai-

tiotieyhteyden yleissuunnitelman mukaisiksi. Raitiolinjan tarkempi

ankesuunnitelman

sesta.
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juna-aseman, Kalasataman metron -pikarai-
tiotien.

Asemakaavan muutoksessa on mukana katuun rajautuvia auto-
paikkojen korttelialuetta
tontti (TE) Vanhan talvitien kulmassa. Tontit ovat mukana kaava-
muutoksessa, koska kadun rakenteen ulottuvat osittain (1,0...1,5
m) tonttien puolelle ja

elyt tuovat muutoksia.

rantatielle.

Osallistuminen ja aineistot

Helsingin raitiotieliikenteen yleissuunnitelmaa ja siihen

-
osoite Narinkka 2 Kamppi).

Kaava- ja liikennesuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkosi-
vuilla 2.10. 27.10.2017 osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat tai
info- Laiturin asiakaspalvelussa, jossa saa

Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet valmistelu viimeis-
n 27.10.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen

-
nan

Kirjallise  osoitteeseen Helsingin kaupunki,

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Mielipit asukastilaisuudessa tai suoraan suunnitteli-
 Viranomaisille ja muille

nen
tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
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Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 seurat ja yhdistykset
 Hermanni-Vallila seura, Kumpula-seura, Pasila-seura, Ka-

lasataman asukasyhdistys, Vallilan siirtolapuutarhayhdistys

 asiantuntijaviranomaiset

 Helsingin seudun liikenne -
 Helsingin seudun
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat

Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat
kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille
kaupungin aloitteesta. Kaava-alueessa mukana olevat tontit on
vuokrattu.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1950-2009)
alue on merkitty katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alu-

eeksi. Kaava-alueessa mukana olevat tontit ovat autopaikkojen
korttelialuetta (LPA) ja elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan toi-
mintaa palvelevien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
etta (TE).

-Hermanninranta) osayleiskaavassa
(2008) alue on katualuetta.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa Hermannin rantatie on

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue
nin rantatien pohjoisosa on merkitty
liin asti.
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 suunnittelijoilta

Tuomas Hakala,
tuomas.hakala@hel.fi

Liikenne
, diplomi- p. (09) 310 37312,

riikka.osterlund@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jouni Kilpinen, diplomi- , p. (09) 310 37251,
jouni.kilpinen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-
kymp -palvelun avulla, jonka voit tilata
osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen
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1. JOHDANTO

aatteista.

Tarkastelussa tehtiin karkea vaiheistus, jossa verrattiin kaava-aluetta ja olemassa olevia hule-

ohjelmalla.
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2. TARKASTELUALUEEN TIEDOT

valtaista asutusta. Alueen koilliskulma on osayleiskaavassa merkitty viheralueeksi.

Kuva 1. Kalasataman osayleiskaava, punaisella rajattuna suunnittelualueen sijainti.

aluetta alempana.

Pinta-alaltaan tarkastelualue on noin 24 ha ja valuma-alueineen noin 80 ha.
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3. MITOITUSPERUSTEET

3.1 Valuma-alueet

Kuva 2. Suunnittelualueeseen vaikuttavat valuma-alueet.
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3.2 Mitoitussade

teiden aiheuttama virtaama mereen ilman verkostossa tapahtuvaa padotusta tai tulvimista. Pe-
rusmitoitetuilla verkostonosilla mitoitussadetta rankemman sateen aiheuttama tulvavirtaama

vuodessa toistuvalla sateella 250 l/s/ha ja kerran 100 vuodessa toistuvalla sateella 280 l/s/ha.

3.3 Valumakertoimet

luma-alueet on esitetty kuvassa 2.
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4. VERKOSTON RAKENNE

Kuvassa 3 on esitetty suunniteltu hulevesiverkoston rakenne. Oranssilla esitetyt osuudet ovat

perusmitoitussateella, oranssilla esitetyt osuudet mitoitettu tulvavirtaamalle.

mukaiseksi. Koska reunaehtona oli, ettei vesi saa nousta Hermannin rantatielle, tulee pumppaa-
mon suoriutua koko virtaaman pumppaamisesta. Pumppaamoiden toimintaperiaatteesta on ker-
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rottu tarkemmin kappaleessa 4.1. Kuvassa 4 on esitetty pumppaamoiden ja tulvaluukkujen sijoit-
tuminen suunnittelualueelle.

le tehtiin alustava mitoitus.
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4.1

Tarkastelualueelle on suunniteltu sijoitettavaksi kaksi tulvapumppaamoa. Pumppaamoiden sijain-
nit on esitetty kuvassa 4. Pohjoinen pumppaamo on suunniteltu sijoitettavaksi merenrantaan ja

Normaaliolosuhteissa hulevedet johdetaan painovoimaisesti mereen pumppaamoiden ohi avoinna

rankkasateen aiheuttaman virtaaman aikana (kriittinen taso esim. +2,0 m, ks. kappale 5.3).

mukana ja tarkastella tarkemmin.

Kuvassa 5 on esitetty tulvapumppaamon sijoittuminen rantapenkereeseen.
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Kuva 5. Tulvapumppaamon sijoittaminen rantapenkereeseen.
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5. MITOITUSTILANTEET JA TULOKSET

mereen ei ole.

Kuvassa 6 on esitetty reitit, joilta pituusleikkaukset on otettu eri mitoitustilanteissa. Punaisella on
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5.1 Mitoitustilanne 1: Kaava-alueen perusmitoitus

tamaan mitoitussateella aiheutuvan virtaaman mereen. Mitoitussadetta rankemmilla sateilla ai-

reen. Mitoitustilanteen mukaiset putkikoot on esitetty vesihuoltokartassa, piirustus nro 14.

5.2 Mitoitustilanne 2: Rankkasadetilanne ilman pumppausta

Kriittiseksi merenpinnantasoksi saatiin kerran 50 vuodessa toistuvalla sateella pohjoisella pump-

nouse pohjoisella pumppausalueella verkostossa yli reunaehtona olevan kriittisen tason +1,4 m.

Mitoitustilanteen tulokset on esitetty pituusprofiilitarkasteluna kuvissa 7-10.

Kuva 7. Mitoitustilanne 2, 1/50 v. sade, pohjoinen pumppaamoalue.

Haukilahdenkatu
Hermannin rantatie

Kriittinen korko +1,4 m

Merenpinta +0,8 m
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Kuva 9. Mitoitustilanne 2, 1/100 v. sade, pohjoinen pumppaamoalue.

Haukilahdenkatu
Hermannin rantatie

Merenpinta +0,7 m

Kriittinen korko +1,4 m

Hermannin rantatie Verkkosaarenkuja

Merenpinta +0,9 m
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johtamaan mereen painovoimaisesti merenpinnan ollessa alhaalla. Rankkasateiden aiheuttamat

min kappaleessa 5.3.

5.3 Mitoitustilanne 3: Rankkasadetilanne, meritulva ja pumppaus

Mitoitustilanteessa 3 tarkasteltiin koko valuma-aluetta vastaavasti kuin mitoitustilanteessa 2.

luna kuvissa 11-14.

Hermannin rantatie Verkkosaarenkuja

Merenpinta +0,6 m
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Kuva 11. Mitoitustilanne 3, 1/50 v. sade, pohjoinen pumppaamoalue.

Haukilahdenkatu

Hermannin rantatie

Kriittinen korko +1,4 m

Merenpinta +2,73 m

Hermannin rantatie Korko, jonka perusteella

+2,0 m (mittauspiste)

Merenpinta +2,73 m

mitoitus 2x1500 mm
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Kuva 13. Mitoitustilanne 3, 1/100 v. sade, pohjoinen pumppaamoalue.

taus sijoittaa verkostoon, kohtaan, joka on kuvissa 12 ja 14 esitetty kriittisen koron mittauspis-

Haukilahdenkatu
Hermannin rantatie

Kriittinen korko +1,4 m

Merenpinta +2,73 m

Hermannin rantatie Korko, jonka perusteella

+2,0 m (mittauspiste)

Merenpinta +2,73 m

m3/s

mitoitus 2x1500 mm
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kun sulkemiseen huomattavasti aikaisemmin. Korko, jossa pumppaus aloitetaan, tulee tarkistaa
jatkosuunnittelussa.

5.4 Mitoitustilanne 4: Alkuvaihe, rankkasadetilanne

Mitoitustilanteen tulokset on esitetty pituusprofiilitarkasteluna kuvassa 15 ja 16.

Kuva 15. Mitoitustilanne 4, 1/50 v. sade, pohjoinen pumppaamoalue.

Haukilahdenkatu
Hermannin rantatie

Kriittinen korko +1,4 m

Merenpinta +1,7 m
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novoimaisesti mereen. Sen sijaan pohjoisella pumppaamoalueella tarvitaan ratkaisu, jolla meren-

5.5

Mitoitustilanteen mukainen valuma-alue on esitetty kuvassa 17.

Hermannin rantatie Verkkosaarenkuja

Merenpinta +1,7 m

Max vesipinta
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kuvassa 18.

huolimatta, koska tunnin sateen aiheuttama virtaama osuu suunnittelualueelle valuma-alueen eri

Hermannin rantatie Verkkosaarenkuja

Merenpinta +1,7 m

-
virtaama 2000 l/s
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6.

Kalasataman yleiskaavan pohjoisosien rakentuessa on tarpeen tarkastella Hermannin rantatien ja

tilannetta ja annettiin suositukset putkikokojen ja pumppaamoiden osalta.

den ennustetulla korkeimmalla merenpinnantasolla +2,73 m.

on korkealla ja samaan aikaan esiintyy tulvavirtaaman aiheuttama rankkasade.

paamoa tai vastaavaa rakennetta nousemaan verkostoa pitkin jo nykytilassa merivedenpinnan

tarkemmin jatkosuunnittelussa.

6.1 Alustava toimenpideohjelma

Tarvittavien hulevesiratkaisujen toteutusaikataulusta laadittiin hyvin karkea arvio. Asiaan vaikut-

Hermannin rantatien alueen toteuttamisen kanssa samanaikaisesti toteutettavia kohteita ovat
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1. TAUSTA JA TAVOITTEET

Hermannin rannan uudelle asemakaava-alueelle on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma.

Vuonna 2013 Vallilan siirtolapuutarhan alueella on esiintynyt tulvimista.

korkeudet, joiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Kumpulanpuron
tulvahallintakokonaisuus koostuu rankkasadetulville mitoitetuista avouoma- ja putkiosuuksista

meritulvasuojelua.

1)
Vallilan siirtolapuutarha-meri) nykytilassa ja havaita padottavat rakenteet

2) suunnitella alustavasti tarvittavat meritulvan hallintarakenteet (sijoitus ja mitoitus)
huomioiden tulvahallinnan tarpeet nykytilassa ja tulevaisuudessa

Tarkastelut on suoritettu mallintamalla Kumpulanpuron valuma-alueet avouomien ja

2. SUUNNITTELUALUE

Hermannin rannan suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Uudet ranta-alueet

rakentamistasona tulevaisuuden meritulvaa vastaan.

Kuvassa 2 on esitetty tarkasteltu Kumpulanpuron alajuoksun osuus Vallillan siirtolapuutarhalta
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Kuva 1. Hermannin rannan suunnittelualue.

Kuva 2. Tarkasteltu Kumpulanpuron alajuoksu.

3. HULEVESIEN KERTYMINEN VALUMA-ALUEELTA

3.1 Valuma-alueen rajaus

Kuvassa 3 on keltaisella rajattu maaston korkeussuhteisiin perustuva Kumpulanpuron

ala on noin 155 ha.
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Kuva 3. Kumpulanpuron osavaluma-alueet.

3.2 Valuma-alueen ominaisuudet

rankkasateesta muodostuu valunnaksi.

kohdasta virrata osavaluma-alueen purkupisteeseen. Valunta-ajan laskennassa on huomioitu

laskennassa. Valunta-aikoja tarkastelemalla on koko tarkastellun valuma-alueen mitoittavaksi
sateeksi valittu 60  min  sade
hulevesivirtaama Kumpulanpuron uomassa muostuu suurimmaksi.

3.3

esitetty Kumpulanpuron alajuoksun tulvahallinta tarkasteltava uudestaan. Koko luonnollisen
2) johtaminen Kumpulanpuroon kasvattaa suuresti

pumppauskapasiteettia tulee suurentaa.
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Pumppaamorakennus ja tulvaluukkurakenteet sen sijaan voidaan joko toteuttaa alun perin

valuma-alueen virtaamia vastaavaksi.
on tarpeen muodostaa periaatteellinen kanta valuma-alueen mahdolliseen
laajentumiseen tulevaisuudessa ja sen huomioimiseen vedenjohtamisrakenteiden
mitoituksessa.

4. MITOITUSTARKASTELUIDEN PERUSTEET

4.1 Rankkasateet

4.2 Meritulvat

nousevan, jolloin arvioiden mukaan maksimimerenpinta saattaa nousta tasoon +2,8 m
(toistuvuus 1/250 v.).

4.3 Tarkastelutilanteet

Mallinnuksen tarkastelutilanteet on jaettu kahteen osaan seuraavasti:

1) Kumpulanpuron alajuoksun tulva- ja meritulvahallinta nykytilassa ilman tulvahallinnan
rakenteita

2) Kumpulanpuron alajuoksun tulva- ja meritulvahallinta tulevaisuudessa, kun suunnitellut
tulvahallintarakenteet on toteutettu

Alla olevassa taulukossa on tarkemmin eritelty mallinnetut tilanteet. Mallinnustilanteiden

merivesi- ja rankkasadetulvien hallinta vaatii tulvapumppaamon rakentamisen ja toisaalta
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Taulukko 1. Tarkastellut rankkasade- ja meritulvatilanteet.

Tarkastelualue Sateen
toistuvuus

Sateen
intensiteetti

ja kesto
Merenpinnan taso

Tulvahallinnan toimenpiteet

1) Nykytilan
tulvahallinta 1/5 v. 53 l/s/ha,

kesto 60 min

nykytilan

merenpinnan taso
+0,2 m

1/50 v. 83 l/s/ha,
kesto 60 min

havaittu nykytilan
maksimitaso +1,8 m,

toistuvuus 1/10 v.

1/100 v. 92 l/s/ha,
kesto 60 min

havaittu nykytilan
maksimitaso +1,8 m,

toistuvuus 1/10 v.

uusimisia tehty

2) Tulvahallinta
tulvasuojelu-
rakenteiden
avulla

1/50 v. 108 l/s/ha,
kesto 60 min

merenpinnan taso
 + 1,8m

rakennettu, uomaa ruopattu

1/100 v. 119 l/s/ha,
kesto 60 min

merenpinnan taso
 + 2,8m, toistuvuus

1/250 v.

rakennettu, tulvavesien

siirtolapuutarhan kohdalla

5. NYKYTILAN TULVAHALLINTA

kolmella eri intensiteetin sateella (rankkasade & harvinaisemmat tulvasateet) ja kahdella eri

Tulokset on esitetty alla olevissa kuvissa.

5.1 Kumpulanpuron alajuoksun virtausrakenteet

nykyiset virtausrakenteet on esitetty alla olevissa kuvissa.

siirtolapuutarhan rajaa avouoma purkaa patokynnyksen kautta maaston alemmalle tasolle.
Pienen rauhoitusalueen kautta Kumpulanpuro jatkaa betoniseen virtauskouruun, joka virtaa

esiintynyt tulvimista vuonna 2013. Kovilla rankkasateilla vedelle on kuitenkin tehty

purkavat samaan avouomaan.
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Kuva 5. Vallilan siirtolapuutarhan betonikouru oikealla, patorakenne vasemmalla.

6). Hermannin rantatien avouoma alittaa kahdessa 1400 mm putkessa, joiden suulla on nykyisin
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merta.

alaa ja kasvattaa virtausvastusta. Juuri ennen purkamistaan mereen, avouoma virtaa 800 mm

Kuva 9. Kumpulanpuro jatkaa avouomana mereen.
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5.2

Maastomittausten perusteella Kumpulanpuron alajuoksun avouoma- ja putkiverkosta

arvoa M=75, silta-aukkojen kohdalla karkean betonin arvoa M=68.

virtauskohdissa:

-
-
-

rakkasadetilanne (53 l/s/ha) ja  samanaikaisesti meriveden oletettiin olevan nykytilan

Tarkastelun perusteella padottavia virtausrakenteita ovat:

-  poistetaan / suurennetaan
DN2000

-  uusitaan
tulevaisuudessa

- Rumpu DN800 Arabianrannassa ennen purkautumista mereen  poistetaan /
suurennetaan DN1600-2000

- Rumpu DN600 siirtolapuutarhan sivu-uomalla  poistetaan

suhteellisen yksinkertainen keino parantaa virtausolosuhteita, joten ne on oletettu saneerattavan

padota.
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Kuva 10. Vedepinta Vallilan siirtolapuutarhan uomissa.
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Kuva 12.  Veden pinnan ja meriveden pinnan taso mereen laskevassa avouomassa.

Kuva 13. Padottavat rumpujen ja silta-aukkojen sijainnit.

5.3 Tulvatilanne + nykytilan maksimimerenpinta

harvinaisemmalla kerran 50 vuodessa toistuvalla rankkasateella (83 l/s/ha, kesto 60 min).

seurauksena tulvimista havaitaan Kumpulanpuron alajuoksulla laajasti. Erityisen voimakasta
tulviminen on Vallilan siirtolapuutarhan alueella, jossa vesikerroksen paksuus vaihtelee 20-50 cm

hulevesivirtaamasta, jonka seurauksena betonisen virtauskourun ja sivu-uoman kapasiteetti
loppuvat.

meriveden pinta on kohonnut korkealle.
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seurauksena.

5.4 Harvinainen tulvatilanne + pienet virtausrakenteiden muutokset tehty

Seuraavat tulvahallinnan toimenpiteet oletetaan jo nykytilassa toteutetuiksi:

-
padota

-
DN1400 tulvaputkella Vallilan siirtolapuutarhan ohi.  Tulvaputki yhtyy Kumpulanpuron
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Kuva 15. Tulvavesien ohitusreitti on mahdollista toteuttaa tulvaputkessa.

pumppaamo rakennettava jo nykytilan tulvatilanteita varten.

suoritettu.
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6. TULVAHALLINTA TULVASUOJELURAKENTEIDEN AVULLA

rankkasevirtaamien suuruutta.

-
- tulvavesien ohitusreitti Vallilan siirtolapuutarhan ohi
- pienten rumpujen (3 kpl) muuttaminen

Alla olevissa kappaleissa on esitetty mallinnustuloksia tulvasuojeluratkasujen toimivuudesta
Kumpulanpuron alajuoksulla.

6.1 Tulvapadon toteuttaminen

kunnallistekniikan suunnitelman liitekartalla. Koko Arabianrannan ranta-alue

ranta-alue halutaan suojella tulevaisuuden ennustetulta meriveden pinnan kohoamiselta (+2,8
m), olisi tulvapatorakenteet ulotettava pohjoiseen Vanhankaupungin koskelle asti

6.2

meritulvan aikana.

Kriittisen vedenpintatason ylitys voi johtua joko korkeasta meriveden pinnasta tai suuresta

pumppauskapasiteetin suuruus suhteessa tulovirtaamaan tai sallitaanko puutarha-alueella
tulvimista harvinaisemmissa tulvatilanteissa. Pumppaamon kohdalla vedenpinta

100 m2. Pumppaamojen toiminnan ja rakenteiden tarkempi suunnittelu on osa jatkosuunnittelua.
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6.3 Tulvatilanne + tulvahallintarakenteet + avouoman ruoppaus

maksimitasossa +1,8 m. Tulvapato- ja pumppaamo oletetaan toteutetuiksi. Kuvassa 17 tulvapato

puolestaan rakennettu meren rantaan (patovaihtoehto 3).

Laskelmassa tulvavesien ohitusreitti on oletettu toteutettavan avouomana ruoppaamalla Vallilan

Laskelmassa on oletettu seuraavat tulvahallinnan toimenpiteet toteutetuiksi:

- Tulvapato on rakennettu; a) Hermannin rantatien varteen (kuva 17), b) meren rantaan
(kuva 18)

-

- Vallillan siirtolapuutarhan sivu-uomaa on ruopattu (= takakaato-osuudet korjattu, uomaa

- Nykytilan tarkastelussa havaitut padottavat rummut on suurennettu / poistettu

Tarkastelun perusteella tulvimista esiintyy Vallilan siirtolapuutarhan alueella toteutetuista

rankkasadetulvatilanteita siirtolapuutarhan alueella (pumppaamon mahdollisuus kontrolloida

3/s virtaamalle).

mahdollista sijoittaa kaupunkirakenteeseen.

virtaaman suuruus on noin 4  m3/s.
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Kuva 17. Tulvatilanne 1/50 v. rankkasateella, kun tulvapato rakennettu Hermannin rantatien varteen.

Kuva 18. Tulvatilanne 1/50v. rankkasateella, kun tulvapato rakennettu meren rantaan.
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6.4

Toisessa tarkastelussa ohitusreitti Kumpulanpuron tulvavesille toteutetaan putkivaihtoehtona
(kuten kappaleessa 5.4).  Alla on tarkasteltu harvinainen, kerran 100 vuodessa toistuva
tulevaisuuden rankkasadetilanne ja merivedenpinnan on oletettu olevan tulevaisuuden

pato on puolestaan rakennettu meren rantaan (patovaihtoehto 3).

Laskelmassa on oletettu seuraavat tulvahallinnan toimenpiteet toteutetuiksi:

- Tulvapato on rakennettu; a) Hermannin rantatien varteen (kuva 19), b) meren rantaan
(kuva 20).

-

-
paikalle.

- Nykytilan tarkastelussa havaitut padottavat rummut on suurennettu / poistettu.

voidaan ennen kaikkea vaikuttaa Kumpulanpuron laakson ja Arabianrannan rakennusten
tulvasuojeluun.  Kun merepinta kohoaa tasolle +2,8 m, nousee vesi Arabianrannan rakennuksien

tulevaisuuden tilannetta.

3/s, joka on varauduttava pumppaamaan.

tulvatunneli.
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varteen.
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6.5 Muut tutkitut ratkaisut

vaihtoehdon periaateratkaisu on esitetty alla.
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7.

7.1 Tulosten yhteenveto

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat laatimassa Hermannin

meritulvasuojelua ja ne huomioidaan asemakaavoituksessa.

Tulvatilanteita Kumpulanpuron alajuoksulla aiheuttavat suuret rankkasateet ja korkea meriveden
pinta. Alajuoksun tulvahallinta on kokonaisuus, jonka muodostavat:

- rankkasadetulville mitoitetut avouoma- ja putkiosuudet
-
- tulvavesille suunniteltava ohitusreitti Vallilan siirtolapuutarhan ohi (avouomana tai

putkessa)

Tarkastelut on suoritettu hydrologisen ja hydraulisen mallinnuksen avulla. Kumpulanpuron

noin 155 ha.

 Avouomien ja

huomioimisesta vedenjohtamis- ja tulvatorjuntarakenteiden mitoituksessa.

1) tulvahallinnan nykytila nykyisten virtausrakenteiden avulla
2) tulvahallinnan tila tulevaisuudessa, kun suunnitellut tulvahallinnan ratkaisut on toteutettu

tulvahallintaratkaisuja jo nykytilassa harvinaisempien rankkasadetulvien tai korkean meriveden

tulvimista siirtolapuutarhan alueelle ei sallita edes harvinaisen rankkasadetilanteen ja

nykytilan tulvatilanteita varten.

meritulvasuojelu vaatisi tulvapadon rakentamisen rantaa pitkin Vanhankaupungin koskelle asti.

rakentamiskorkeutena. Kaksi vaihtoehtoista tulvapatoa on esitetty rakennettavaksi Hermannin
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mm. geotekniksten ja kustannussyiden perusteella.

rakennusten tulevaisuuden tulvasuojelua

Tulvapumppaamo luukkuineen sijoitetaan tulvapadon yhteyteen. Tarkastelun perusteella voidaan

jatkosuunnittelussa pumppaamolle tulevan avouoman mitoitus tarkistaa.

- 1/50 vuodessa toistuvalla rankkasateella: 4,0 m3/s
- 1/100 vuodessa toistuvalla rankkasateella: 4,6 m3/s

tulvavesien ohitusreitin siirtolapuutarhan ohi. Nykyiset virtausratkaisut siirtolapuutarhan alueella

ohitusreitti vaaditaan jo nykytilassa. Ohitusreitti on mahdollista suunnitella joko avouomana tai

avouomaa ei tosin ole helposti toteutettavissa.

, vaan tarvitaan laajempi ratkaisu

Kumpulanpuron alajuoksun tulvahallintatarkastelun perusteella voidaan kiteytetysti todeta:

1.
mereen ilman pumppausta nykytilan tavanomaisella rankkasadevirtaamalla ja

2. Harvinaisemmilla rankkasadevirtaamilla (esim. 1/50 v. sade) tai korkealla

toteutettava.

3.

vaikuttaa erityisesti Kumpulanpuron laakson ja Arabianrannan rakennusten
meritulvasuojeluun. Tulevaisuuden meritulvien hallinta vaatii padon rakentamista
Vanhankaupungin koskelle asti.

4.

mahdollisuuksien mukaan avouomana tai tulvaputkena.
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7.2 Alustava toimenpideohjelma

hahmoteltu Kumpulanpuron alajuoksun rankkasade- ja meritulvatorjunnan karkea

Hermannin rannan kaavan toteuttamisen kanssa samanaikaisesti toteutettavia kohteita ovat
alueen hulevesiverkosto ja alueen maanpinnan tasaus tulvakorkeusvaatimusten mukaisesti.

suunniteltava laajempi tulvahallinnan ratkaisu. Koko luonnollisen valuma-alueen (5 km2)

toteutusohjelmaksi.


















































