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Kirkkonummen hulevesiohjelma
1

YLEISTÄ

1.1

Yleistietoa hulevesistä
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta
pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Veden normaali kiertokulku häiriintyy, kun rakennetaan luonnontilaisille alueille. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuudet heikentyvät ja
pintavalunta lisääntyy, kun maan pintakerrosta ja luontaista kasvillisuutta poistetaan, tasataan
painanteita sekä rakennetaan heikosti vettä läpäiseviä pintoja. Tasaiset pinnat ja tehokas kuivatus puolestaan lisäävät virtausnopeutta. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta huuhtoo
valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia epäpuhtauksia kuten kiintoainesta, ravinteita
sekä bakteereita. Rakentamisen vaikutusta veden kiertoon on havainnollistettu kuvassa 1.

Perinteisesti hulevedet ja muu pintavalunta johdetaan pois rakennetuilta alueilta kosteuden
aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ojilla ja putkiviemäreillä. Tästä voi seurata useita ongelmia kuten vesistöihin kohdistuvan kuormituksen
kasvua, eroosiota purku-uomissa, kasvien ja eläinten elinolojen huononemista sekä ylivirtaamien kasvua ja alivirtaamien pienenemistä. Imeytymisen estyminen alentaa pohjavettä ja vähentää perusvirtaamaa.
Kaupunkirakenteen tiivistyminen lisää vettä läpäisemättömien pintojen osuutta ja ilmastonmuutoksen vaikutukset sadetapahtumiin kasvattavat hallittavien hulevesien määrää. Hulevesimäärän kasvusta johtuen nykyisten hulevesijärjestelmien kapasiteetti ei ole riittävä, eikä hulevesien viemäröintiin perustuvien järjestelmien johtokykyä ole teknistaloudellisesti järkevää
kasvattaa kaikilla alueilla lisääntyneitä hulevesimääriä vastaavaksi. Tästä johtuen kaupunkitulvat tulevat yleistymään ilman uudenlaisia toimenpiteitä.
Tulvien lisäksi myös hulevesien aiheuttama kuormitus vesistöille asettaa uudenlaisia haasteita
kaupunkiympäristössä. Kuormitus on yleensä suurinta rakentamisen aikana, jolloin hulevesien
sisältämä kiintoainemäärä on merkittävä mutta myös valmiilta alueilta kertyvä pitkäaikainen
kuormitus voi huonontaa vastaanottavan vesistön tilaa.
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Uusien alueiden osalta hulevesien hallintaan voidaan vaikuttaa kaavoitusvaiheessa hulevesisuunnitelmilla ja tarvittavilla aluevarauksilla, mutta vanhoilla alueilla tilavarausten osoittaminen hulevesiratkaisuille on haasteellista. Lisäksi vanhoja alueita täydennysrakennetaan, jolloin vettä läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa entisestään. Vanhoilla alueilla ei yleensä
pystytä vastaamaan havaittuihin ongelmiin heti, vaan ratkaisut tehdään viiveellä yleisten alueiden korjausrakentamisen yhteydessä.
Kuntaliitto on julkaissut Hulevesioppaan (2012), jossa on käyty kattavasti läpi mm. erilaiset
hulevesijärjestelmät, niiden suunnittelu ja mitoitus, hulevesien laatu ja kuormitus, hulevesikasvillisuus, kiinteistökohtainen hulevesien hallinta sekä lainsäädännön näkökulmat. Opas on
ladattavissa Kuntaliiton www-sivuilta. Oppaan lainsäädäntöä ja viranomaisia koskevat osat on
päivitetty syksyn 2016-talven 2017 aikana ja ne on julkaistu oppaan liitteenä. Oppaan muiden
osioiden päivitystarpeita ollaan myös selvittämässä mutta varsinaiselle päivitykselle ei ole
vielä asetettu aikataulua.

1.2

Hulevesiohjelman laatiminen Kirkkonummelle
Kirkkonummen kunta on käynnistänyt hulevesiohjelman laatimisen parantaakseen hulevesien
hallintaa sekä selkeyttääkseen siihen liittyviä vastuita. Hulevesiohjelmassa esitetään tavoitetila siitä, miten hulevedet tulee huomioida kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja alueiden
ylläpidossa ja miten vastuu jaetaan kunnan eri organisaatioiden välillä.
Kirkkonummen hulevesiohjelman laatimista on ohjannut ohjausryhmä, jonka ovat muodostaneet: Anna Arosilta-Gurvits (Kirkkonummen Vesi), Anna Hakamäki (kaavoitus) ja Suvi Kylmänen (kuntatekniikka).
Työpajatyöskentelyyn ja työn sisältöä ohjaavaan kommentointiin ovat osallistuneet:
• Kaavoitus: Seppo Mäkinen, Annika Pousi, Kaisa Kilpeläinen, Mikael Pettersson, Tero
Luomajärvi
• Kirkkonummen Vesi: Martti Santasalo, Krista Viitasalo
• Kuntatekniikka: Eero Vartiainen, Ylva Wahlström
• Tonttipalvelut: Markku Ikonen
• Rakennusvalvonta: Panu Latvala, Daniel Grönroos
• Ympäristönsuojelu: Sari Soini, Elina Salo, Merja Puromies
Konsulttina hulevesiohjelmaa on laatinut Sito Oy. Konsultin projektipäällikkönä on toiminut
Timo Nikulainen ja hulevesiohjelman laatimiseen ovat osallistuneet Perttu Hyöty, Ismo Häkkinen, Marika Bremer, Antti-Jaakko Koskenniemi, Lauri Harilainen, Tero Pyrhönen ja Laura Viitanen.
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Hulevedet lainsäädännössä
Hulevesien hallinnasta säädetään pääosin maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/1999), johon lisättiin vuonna 2014 uusi luku 13a hulevesiä koskevista erityisistä säännöksistä (103 a-o
§:t). Samalla uudistettiin vesihuoltolakia, johon lisättiin luku 3a huleveden viemäröinnin järjestämisestä ja hoitamisesta.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on kehittää
hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää
hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin
(MRL 103 c §). Hulevesien hallinta koostuu hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä (MRL 103 b §).
Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla vastaa kunta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin (MRL 103 i §).
Kunnalla on myös oikeus periä maksu hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (MRL 103 n §). Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan kunta voi päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnin järjestämisestä.
Hulevesien hallinnan sääntely katsottiin tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää juuri maankäyttöja rakennuslakiin, koska hulevedet tulee ottaa huomioon sekä alueiden käytön suunnittelussa,
että rakentamisessa. Hyvä hulevesien hallinta on osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä,
minkä turvaaminen on myös kaavoituksen tavoitteena. Lakimuutoksen perustelujen mukaan
kunnalla on parhaat edellytykset toteuttaa laajoja hulevesijärjestelmiä ja ohjeistaa kiinteistökohtaista hulevesien hallintaa. Hulevesijärjestelmän suunnittelu tulisi käynnistää jo yleiskaavoituksen yhteydessä, jolloin alueiden varaaminen hulevesien viivyttämiseen ja johtamiseen
olisi osa kaavan valmistelua. Kunnat voivat ohjata hulevesien hallintaa myös omissa rakennusjärjestyksissään.
Hulevesien hallintaan vaikuttavat myös EU:n tulvadirektiiviin (2007/60/EY) perustuvat laki
(620/2010) ja asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010). Lainsäädännön tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahinkoja sekä edistää tulviin varautumista. Lakia sovelletaan kaikkiin vesistöihin ja rannikkoalueisiin, ja laki koskee kaikkia tulvatyyppejä lukuun ottamatta viemäritulvia. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu
lain mukaan kuntien vastuulle. Kunnan tulee tehdä alustava arviointi hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä, nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet ja laatia tulvavaara- ja riskikartat. Merkittäville riskialueille kunnan on laadittava huletulvariskien hallintasuunnitelmat (Laki
tulvariskien hallinnasta 19 §).
Muita hulevesiin liittyviä lakeja ovat laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004), ympäristönsuojelulaki (86/2000), luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta (669/1978), maantielaki (503/2005) ja ratalaki (110/2007).
Hulevesiin liittyviä velvoitteita annetaan jossain määrin myös kunnan rakennusjärjestyksessä
sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Rakentamismääräyskokoelma vanhassa muodossaan ei ole enää voimassa vuoden 2018 alusta lähtien. Jatkossa käytetään MRL:n asetuksia
ja ohjeita sekä kunnan rakennusjärjestystä.
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Hulevedet on otettu huomioon Kirkkonummen kunnan suunnitteluhankkeissa jo usean vuoden ajan, ja työ- ja sidosryhmäpalaverit ovat osa normaalia toimintaa. Hulevesien hallintaan
osallistuvat tahot ovat kaikki Kuntatekniikan toimialalla, koska myös vesihuoltolaitos kuuluu
samaan toimialaan. Kuntatekniikan toimialan eri tulosalueet vaikuttavat hulevesiratkaisuihin
suunnittelu-, kaavoitus- ja rakennushankkeissa ja ovat mukana osaltaan myös ylläpidossa.
Kirkkonummen Vesi vastaa hulevesiviemäriverkostosta ja kiinteistöjen liitosasioista hulevesiverkoston toiminta-alueella, ja kustantaa toiminta-alueella myös katujen ja yleisten alueiden
huleveden runkoverkoston rakentamisen. Huleveden toiminta-aluemäärittely on tehty viimeksi vuonna 2014 ja jäänyt jälkeen rakennetun hulevesiverkoston laajuuteen nähden.
Maankäytön tulosalueen Kunnallistekniikkapalvelut vastaa yleisten alueiden hulevesien hallinnasta ja kuivatuksesta sekä kunnan vastuulla olevien hulevesikaivojen, avo-ojien ja yleisen
alueen hulevesien hallintarakenteiden investoinneista sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta.
Rakennusvalvonta edellyttää lupapäätöksessä kiinteistöjä toimittamaan asiantuntijan laatimat KVV-suunnitelmat (KVV = kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto). Rakennusaikana KVV-töitä
valvoo rakennusvalvonnan hyväksymä KVV-työnjohtaja. Lupapäätöksessä määrätyn KVV-tarkastuksen suorittaa rakennusvalvonta. Viranomaisen vastuulla on luvanvaraisessa työssä
suunnitelmien edellyttäminen, suunnittelijan pätevyyden arviointi ja suunnitelmien arkistointi.
Kiinteistöjen vastuulla on huolehtia omaisuutensa suojaamisesta tulvatilanteita varten hulevesiviemäriin liittymisehdon mukaisesti eli padotuskorkeuteen kadun pinta + 10 cm asti. Kiinteistöjen hulevedet tulee johtaa hulevesiviemäriin, kunnan toteuttamaan muuhun hulevesijärjestelmään, hajautetusti maastoon tai imeyttää hulevedet tontilla.
Kiinteistöjä ohjeistetaan hulevesiin liittyen mm. asemakaavamääräyksissä, aluekohtaisissa rakennustapaohjeissa sekä vähäisessä määrin Kirkkonummen rakennusjärjestyksessä. Mikäli
kunta antaa jatkossa MRL 103 j §:n mukaisia hulevesimääräyksiä, on perusteltua harkita rakennusjärjestyksessä olevien hulevesien hallintaa koskevien määräysten siirtämistä hulevesimääräyksiin. Kuten rakennusjärjestys, myös hulevesimääräykset ovat alisteisia asema- tai
yleiskaavassa annetuille määräyksille. Niitä ei sovelleta, mikäli kaavassa toisin määrätään.
Kunnan ympäristöviranomaisen eli Kirkkonummen ympäristönsuojeluyksikön hulevesiin sovellettavia tehtäviä ovat mm. huolehtiminen osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja
kehittämisestä, huolehtiminen ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä
ja tutkimuksista sekä osallistuminen ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen. Ympäristöviranomaisen tehtävänä on tarvittaessa antaa myös hulevesien laatua koskevia määräyksiä.
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Hulevesien hallinnan kustannusten kattaminen nykytilanteessa
Kirkkonummella ei toistaiseksi peritä maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamaa kunnan hulevesimaksua. Uusilla alueilla mahdollisesti rakennettavan hulevesiviemäriverkoston rakentamisen maksaa Kirkkonummen Vesi, joka perii hulevesiverkostoon liittyjältä liittymismaksun.
Kunnallistekniikkapalvelut ei maksa Kirkkonummen Vedelle korvausta yleisten alueiden hulevesien johtamisesta, mutta osallistuu verkostoinvestointien kustannuksiin noin 30 % osuudella, millä katetaan katujen ja yleisten alueiden kuivatuksen kustannuksia.
Kadun ja yleisten alueiden kuivatus- ja ojajärjestelyjen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa
kunnallistekniikan investointipalvelut. Mikäli em. järjestelyihin kuuluva avo-oja putkitetaan,
kustannuksista vastaa Kunnallistekniikkapalvelut.
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HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET
Hulevesien hallinnan tavoitetila muodostuu kokonaisuudesta, johon sisältyvät sekä hulevesien
hallinnan teknisten ratkaisujen lisäksi hallinnon prosessit, oikeat toimintatavat, yhteistyö eri
hallintokuntien ja muiden osapuolien kesken, ja kaiken tämän mukautumisesta muuttuviin
olosuhteisiin kaupunkirakenteessa ja sääolosuhteissa.

Kuva 1

Hulevesien hallinnan kokonaisuuden muodostavat osatekijät

Hulevesien hallinnan tavoitetila Kirkkonummella:
•

Taajama-alueilta purkautuu vesistöihin hyvälaatuisia pintavesiä. Lika-aineiden kuormitus on vähäistä.

•

Taajama-alueella muodostuvat hulevedet eivät aiheuta tulvimista kaupunkialueella tai
purkuvesistöissä.

•

Rakennetulla taajama-alueella ylläpidetään luonnonmukaista vesien kiertokulkua.

•

Rakennetun ympäristön ratkaisuissa varaudutaan tiivistyvän kaupunkirakenteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
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Yleiset hulevesien hallinnan periaatteet
Hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä hulevesien muodostumista. Tämä
tarkoittaa käytännössä läpäisemättömien pintojen ja rakennettavien alueiden pinta-alan vähentämistä paremman suunnittelun keinoin, jolloin hallittavan huleveden määrä ja siitä aiheutuvat haitat vähenevät.
Hulevesien hallinnassa painopiste tulee olla syntypaikalla tehtävissä toimenpiteissä. Hulevettä
tulee ensisijaisesti hyödyntää kasteluun tai muuhun käyttöön tai imeyttää maaperään yleisillä
alueilla ja tonteilla, ja vasta sitten johtaa vesiä keskitettyihin järjestelmiin, joihin hulevedet
johdetaan laajemmilta alueilta.
Hulevesien määrällisessä hallinnassa tulee suosia viivyttämistä ja imeyttämistä pohjaveden
pinnan alenemisen ehkäisemiseksi. Hyvässä ratkaisussa molemmat tekijät ovat huomioitu.
Luontoarvoiltaan herkissä kohteissa sekä pohjavesialueilla imeyttämisen merkitys korostuu.
Hulevesien laadullisen hallinnan tärkeimpänä tavoitteena on hulevesiin kohdistuvien laatuhaittojen ennaltaehkäisy, johon voidaan vaikuttaa ohjeistuksilla ja toimintatavoilla. Epäpuhtauksien pääsemistä hulevesiin voidaan ennaltaehkäistä mm. kattamalla ja rajaamalla riskitoimintoja. Hulevesien laadullisen hallinnan ratkaisuilla pyritään poistamaan hulevesien epäpuhtaudet (mm. kiintoaines, raskasmetallit, ravinteet). Hulevesien puhdistusratkaisut kuten muukin hallinta tulisi toteuttaa syntypaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Laadullisessa hallinnassa tärkeintä on ehkäistä pitkäaikaisia ja pysyviä vaikutuksia.
Hulevesien hallintaan liittyy keskeisesti ajatus haitallisten hulevesivaikutusten minimoimisesta
ja toimenpiteistä, joilla pyritään pitämään hydrologinen kierto rakentamista edeltäneellä tasolla. Tätä periaatetta voidaan noudattaa kohdealueella tehtävien toimien lisäksi myös kompensoimalla rakentamisesta aiheutuvia haittavaikutuksia muualla. Hulevesien hallintajärjestelmiä, vesistökunnostuksia tai ojien ennallistamista voidaan tehdä toisella samaan vesistöön
laskevalla valuma-alueella.
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Edellä kuvatut hulevesien hallinnan periaatteet on esitetty seuraavassa taulukossa prioriteettijärjestyksessä. Taulukossa esitetty prioriteettijärjestys on tavoitteellinen, johon tulisi pyrkiä
mahdollisuuksien mukaan. Mikäli prioriteettijärjestystä ei olosuhteiden tms. syyn vuoksi pystytä noudattamaan tulee poikkeama kuitenkin aina perustella.
Taulukko 1. Hulevesien hallinnan tärkeysjärjestys
Prioriteettijärjestys

Selitys

I

Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa
laatuhaittaa

Ympäristöä rakennetaan ja ylläpidetään siten, että runsaasti hulevesiä muodostavia pintoja sekä laatuhaittaa aiheuttavia tekijöitä olisi mahdollisimman vähän.

II

Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan

Sade- ja sulamisvedet hyödynnetään kasteluun tai muuhun
käyttöön tai imeytetään tonteilla ja yleisillä alueilla, jos
maaperän laatu ja muut olosuhteet sallivat.

III Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä

Vedet johdetaan syntypaikaltaan painanteiden ja ojien
kautta puhdistaen ja viivyttäen. Ratkaisuilla pyritään edistämään imeytymistä.

IV Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä
yleisille alueille viivytettäväksi ja
puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista.

Vedet johdetaan putkitetusta järjestelmästä viivyttäviin ja
puhdistaviin avouomiin, painanteisiin, lammikoihin tai kosteikkoihin ennen johtamista purkuvesistöön.

V Haitalliset hulevesivaikutukset
kompensoidaan toisaalla tehtävillä toimenpiteillä

Mikäli kohtien I-IV toimenpiteet eivät kohteena olevalla valuma-alueella ole mahdollista, voidaan haitallisia vaikutuksia kompensoida toteuttamalla toimenpiteitä muualla, esimerkiksi toisella samaan vesistöön laskevalla alueella.

VI Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön.

Jos muut hulevesien hallintatoimenpiteet eivät ole mahdollisia, johdetaan hulevedet putkitettuna suoraan vesistöön.
Menettelyllä ei saa aiheuttaa tulva- ja eroosiohaittoja tai
muuta haittaa ympäristölle.

Poikkeuksen muodostavat erityisen likaiset hulevedet, jotka voidaan esimerkiksi haittaa aiheuttavan toiminnan ympäristöluvassa tai vastaavassa määräyksessä edellyttää esikäsiteltäväksi ennen
hulevesijärjestelmään johtamista tai johdettavaksi jätevesiviemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Luvan jätevesiviemäriin johtamiselle antaa vesihuoltolaitos ja siitä on sovittava kirjallisesti.
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Hallinnon toiminnalliset tavoitteet
Kirkkonummen hulevesiohjelman hallinnolliset tavoitteet:
1) Kokonaisvastuun ja –näkemyksen muodostaminen
o
o
o

Yksi päävastuullinen toimija, ratkaisut tehdään kuitenkin yhdessä
Hulevesien hallinnasta laadittu kattava yleissuunnitelma
Toiminnan jatkuva seuranta ja toimintamallien päivittäminen tarvittaessa

2) Riittävät resurssit ja kustannusten kattaminen
o

Hulevesiä varten varataan budjettiin rahaa

o
o

Rahoituksen varmistaminen yhteisesti, tasapuolinen ja ymmärrettävä malli
Valvontaan ja neuvontaan tarvittavat henkilöresurssit

3) Hyvä ohjeistus ja tiedotus
o

Selkeät ja toteutuskelpoiset ohjeet ja määräykset

o
o

Hulevesien hallinnan suunnittelun periaatteet sovittu yksiselitteisesti
Hulevedet huomioitu hyvin kaavoituksessa

o
o

Riskit ja uhkakuvat tiedostettu ja niihin varauduttu
Tieto kaikkien osapuolten saatavilla sähköisessä muodossa

4) Teknisesti toimiva ja ympäristön monimuotoisuutta tukeva hulevesijärjestelmä
o
o
o

Tunnetaan järjestelmäkokonaisuus ja sen kapasiteetti sekä tulvareitit
Valuma-alueet määritetty
Hulevesien hallinnan riskikohteet ja ympäristön herkät kohteet tunnistettu

o

Hulevesiratkaisut toteutetaan laadukkaasti osana viihtyisää viherrakentamista
Hulevesien hallinta tukee luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa

o
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Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi
Hulevesiasioiden hoitaminen kokonaisvastuullisesti ja näkemyksellisesti edellyttää hierarkkista lähestymistä hulevesien hallintaan liittyvää päätöksentekoa kehitettäessä.

Kuva 2

Hulevesien hallintaa ohjaava suunnittelu- ja toimenpidetasojen hierarkkisuus

Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessin ylätasolla ovat hulevesiohjelman antamat strategiset lähtökohdat ja alueelliset lähtökohdat, jotka ovat taustana ja ohjaavat kaikkea hulevesien
hallintaan liittyvää suunnittelua ja rakentamista. Suunnitteluprosessissa vanhojen asemakaava-alueiden ja uusien kaavoitettavien tai tuoreiden asemakaavojen prosessit haarautuvat
kahdeksi poluksi.
Uusilla kaava-alueilla huleveden viivytys- ja käsittelyvaatimukset esitetään kaavamääräyksissä
ja joissain tapauksissa lisäksi tarkemmin kuvattuna rakentamistapaohjeissa ja lähiympäristösuunnitelmissa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma.
Laajemman alueen pienvesi- tulva- ja valuma-alueselvitykset antavat välttämättömät lähtökohdat hulevesien hallintasuunnitelmalle.
Rakennus- ja toimenpidelupakäsittelyssä rakennusvalvonta valvoo ja ohjaa suunnittelua siten,
että kaavan vaatimukset toteutuvat ja rakentamisen säännöksiä noudatetaan.
Vanhoilla asemakaava-alueilla, joissa ei ole hulevesiä koskevia määräyksiä, hulevesien hallintaa voitaisiin ohjata parhaiten, jos kunta antaa MRL 103 §:n mukaisia kunnan hulevesimääräyksiä. Kaikissa rakennuslupaa vaativissa hankkeissa on esitettävä hulevesisuunnitelma osana
lupakuvia. Toteutussuunnitelma on lupaehto ennen rakennustyöhön ryhtymistä.
Hulevesien hallintaa koskevia määräyksiä voidaan antaa myös poikkeamisluvan myöntämisen
yhteydessä.
Suunnittelutason hierarkkisuudessa periaatteena on, että ylemmän tason suunnittelussa määritetään alemman hierarkiatason tavoitteet. Hulevesisuunnittelun erilaisia etenemispolkuja
on hahmoteltu seuraavassa kuvassa (Kuva 3).
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Kuva 3 Hulevesisuunnitteluun liittyvä taustatyö sekä hallintarakenteiden suunnittelu maankäytön ja rakentamisen eri suunnittelutasoilla.
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HULEVESIRAKENTEIDEN MITOITUS
Hulevesirakenteiden ja järjestelmien riittävällä mitoituksella pyritään varmistamaan rakennetun ympäristön toiminta siten että hulevesistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisille, kiinteistöille tai luontokohteille. Mitoituksen riittävyyttä arvioidaan suunnittelussa hulevesien määrään vaikuttavien olosuhteiden esiintymisen todennäköisyydellä (puhutaan myös toistuvuudesta).
Yleinen ohjeistus hulevesien hallinnan mitoituksesta Kirkkonummelle:
•

Kaikki hulevesirakenteet mitoitetaan vähintään 5 vuoden toistuvuuden rankkasateella

•

Päävirtausreiteillä viemärit ja rumpurakenteet mitoitetaan korotetusti 10 vuoden
toistuvuudella. Päävirtausreitiksi luetaan hulevesien johtamisreitti, jonka yläpuolinen
valuma-alue on laaja (valuma-alue yli 20 ha) tai tiiviisti rakennettu (keskimääräinen
pintavaluntakerroin vähintään 0,20 ja pinta-ala yli 6 ha).

•

Tulvareittien mitoituksessa varaudutaan kerran 100 vuodessa esiintyviin virtaamiin.
Tulvareitti on normaalin virtausreitin välityskyvyn ylittävälle virtaamalle tarvittava
vaihtoehtoinen yleensä maanpäällinen virtausreitti.

•

Rautatien ja moottoritien alitukset ovat kohteita, joissa maanpäällisiä tulvareittejä ei
sallita. Näiden kohteiden yläpuolisen hulevesijärjestelmän kokonaisuus tulee mitoittaa siten että hulevesiä viivyttämällä näiden alitusten välityskyky riittää kerran sadassa
vuodessa esiintyvän virtaamatilanteen.

Hulevesirakenteiden mitoituksessa käytettävät mitoitussateet ja niiden valinta on kuvattu tämän hulevesiohjelman liitteessä (Liite 4).

3.1

Kiinteistökohtaisen hulevesien hallinnan mitoitus
Kiinteistökohtainen hulevesien hallinnan tarve määritellään asemakaavassa. Kiinteistökohtainen hulevesien hallinnantarve realisoituu haettaessa rakennuslupaa asemakaavoitetulla alueella, jonka asemakaavassa on hulevesien kiinteistökohtaista hallintaa koskevia määräyksiä.
Vanhoissa asemakaavoissa näitä määräyksiä ei vielä ole.
Hulevesien kiinteistökohtaiseksi hallinnan määräksi Kirkkonummella esitetään:
•

Lähtökohtaisesti kaikilla kiinteistöillä hulevesien hallinnan intensiteetti on 1,0 m³/100
m² läpäisemätöntä pintaa.

•

Asuinkiinteistöillä hallinnan intensiteettinä käytetään kevennetysti intensiteettiä 0,5
m³/100 m² läpäisemätöntä pintaa.

Keskeiseksi muodostuu läpäisemättömän pinta-alan määrittely. Läpäisemätön pinta on määritelty Hulevesioppaassa (Suomen Kuntaliitto, 2012) seuraavasti: "Tiivis pinta, joka ehkäisee
huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa". Vastaava määrittely läpäisevälle
pinnalle kuuluu: "Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu". Tämän hulevesiohjelman puitteissa kiinteistöjen läpäisemättömiksi pinnoiksi luetaan
kattopinnat ja läpäisemättömiksi luetuilla päällysteillä katetut liikennealueet sekä muut vastaavat alueet. Läpäisemättömiä päällysteitä ovat: asfaltti, betoni, tiivis kiveys ja muut vastaavat pinnoitteet. Läpäiseviksi päällysteiksi luokitellut pinnoitetuotteet huomioidaan tapauskohtaisesti.
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Yleisille alueille sijoittuvien hallintarakenteiden mitoitus
Yleisille alueille sijoittuvien viivyttävien rakenteiden mitoituksen (sijoittuminen valuma-alueella ja tarvittava viivytystilavuus) tulee aina perustua valuma-aluemittakaavaisen tarkasteluun. Viivytyksen mitoituksessa tulee aina lähtökohtana olla tarkasteltavalta alueelta pois johdettavan virtaaman suurin sallittava taso, joka voi perustua yleiseen tavoitteeseen säilyttää
taajama-alueen vesitalous mahdollisimman luonnonmukaisena tai päävirtausreitin virtausolosuhteisiin.
Laajan alueen hulevesiä viivyttävän (ja yleiselle alueelle sijoittuvan) rakenteen tilavuuden tarpeen määrittämiseen tulee aina tarkastella myös kestoltaan pitempiä mitoitussateita kuin
maksimivirtaaman määrittämisessä (samalla toistuvuudella). Tarvittavaa viivytystilavuutta laskettaessa tarkastelun lähtökohtana on suurin sallittava purkuvirtaama. Jos purkuvirtaamaa
joudutaan rajoittamaan hyvin voimakkaasti lähtötilanteeseen verrattuna, muodostuu viivytyksen kannalta mitoittavaksi tilanteeksi (= suurin viivytystilavuuden tarve) tavanomaista pitempi
kestoinen sadetapahtuma.
Mitoittavien toistuvuuksien valinta tehdään viivyttävillä rakenteilla samoin kuin muussa mitoituksessa.
Pienimuotoisten ja paikallisten ns. korttelitason hallintarakenteiden, joiden yläpuolinen valuma-alue on alle 6 ha, mitoitussateena käytetään 10 minuutin pituista ja sademäärältään 10
mm sadetta.

3.3

Hulevesien hallinnan tavoitetason korottaminen paikallisten olosuhteiden perusteella
Paikallisten, valuma-aluemittakaavassa arvioitavien, olosuhteiden perusteella koko valumaalueen hulevesien hallinnan tavoitetasoa voidaan korottaa. Korotus koskee sekä kiinteistökohtaista hallintakriteeriä että yleisille alueille sijoittuvia hallintarakenteita.
Määrällistä hallintakriteeriä korottavia olosuhdetekijöitä voivat olla esimerkiksi purkureitin
puutteellinen välityskyky, tiivistyvä kaupunkiympäristö, valuma-alueen havaittu tulvaherkkyys
rankkasadetilanteissa, vastaanottavan vesistön herkät luontokohteet, junarata- ja moottoritiealitukset päävirtausreitillä (tulvareitin puuttuessa on alituksen mitoituksen perusteena sadan vuoden toistuvuus).
Käytännössä radanalitukselliset virtausreitit, joilla on merkittävä valuma-alue, edellyttävät hyvin suurella todennäköisyydellä yleisille alueille sijoittuvaa hulevesien viivyttämistä, jolloin
edellisessä kappaleessa tehdyn linjauksen mukaisesti on mitoitusta varten tehtävä valumaaluemittakaavainen mallinnustarkastelu. Mallinnustarkastelussa määritetään hulevesien viivytysrakenteiden sijoittuminen ja mitoitus sekä päävirtausreittien rumpujen yms. rakenteiden
virtaustekninen mitoitus.
Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan tarvetta lisääviä paikallisia olosuhdetekijöitä on
käsitelty tarkemmin omassa kappaleessaan (kpl 5.4).
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Yleiskaavoituksen tarkoitus on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Tällä suunnittelutasolla on parhaat edellytykset hulevesien hallinnan selvityksille ja yleispiirteisille suunnitelmille valuma-aluetasoisen mittakaavan
ansiosta. Yleiskaava ja osayleiskaavat selvityksineen toimivat taustana ja viitekehyksenä tarkemman tason suunnitelmille.
Yleiskaavan ja osayleiskaavan laadinnan yhteydessä laaditaan hulevesiselvitys, jossa tarkastellaan valuma-alueet, pohjaveden muodostumisalueet ja vesistöt. Tässä mittakaavassa hulevesiselvitys linkittyy maisemarakenteeseen. Selvityksen perusteella on syytä ohjata maankäyttöä
maisemarakenteen kannalta sopiville alueille ja toisaalta jätetään hulevesien hallinnalle, tulvimiselle ja veden kierrolle keskeiset alueet vapaaksi rakentamiselta.
Yleiskaavassa ja osayleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet hulevesien
osalta. Tarvittaessa voidaan antaa yleispiirteisiä määräyksiä hulevesien hallintaan ja mitoitukseen liittyen. Strateginen yleiskaava voidaan esittää myös teemakarttoina, jolloin on mahdollista laatia erillinen vesitaloutta käsittelevä kaavakartta. Tällä kartalla voidaan esittää pohjavesialueiden lisäksi esimerkiksi kriittiset alueet, joilla tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja käsittelyyn, hulevesien näkökulmasta herkät tai vaarantuneet kohteet sekä
varata laajempia alueita hulevesien keskitetylle hallinnalle.
Esimerkkejä yleiskaavoihin soveltuvista kaavamääräyksistä:

4.2

•

Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida pohjavesien imeytyminen, pinta- ja pohjavesien hyvä laatu sekä hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta.

•

Alueen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien käsittelyyn
(esim. tiiviisti rakennetut keskusta-alueet ja tilaa vaativat kaupan alueet ja työpaikkaalueet).

Hulevedet asemakaavoituksessa
Asemakaavoituksen tavoitteena hulevesien hallinnan osalta on:
•

toteuttaa hulevesiohjelmassa määriteltyjä hulevesien hallinnan tavoitteita

•

mahdollistaa suositeltujen menetelmien toteuttaminen

•

huomioida kaava-alueen erityispiirteet ja olosuhdetekijät

Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma, joka sisältää tarvittaessa tarkennetun hulevesiselvityksen (katso Taulukko 8, kpl. 7.7 ). Suunnitelman perusteella
määritellään hulevesien hallintatarve. Asemakaavoitusta varten laadittavat maankäyttösuunnitelmat ja asemakaava laaditaan siten, että hallintatarpeeseen pystytään vastaamaan maankäytön toteutuessa. Asemakaavaan liitetään tarkoituksen mukaiset asemakaavamääräykset ja
asemakaavakartalle tarvittaessa tilavaraukset hulevesien hallintaratkaisuille.
Hulevesien hallintatavoitetta ja mahdollisia ratkaisuja voidaan avata rakentamistapaohjeissa
ja lähiympäristösuunnitelmissa. Asemakaavassa jätetään tilaa hallinnan toteuttamistavalle ja
vaihtoehtoisille menetelmille. Ne esitetään vasta rakennusluvan yhteydessä laadittavassa hulevesisuunnitelmassa. On kuitenkin tärkeää, että hallintavaade on jo asemakaavassa, sillä kaikille alueille ei laadita näitä edellä mainittuja asiakirjoja.
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Kuva 4 Hulevesienhallintaa puistoalueella
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta
ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi (MRL
60 § 1 mom.). Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden
rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista
merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden (MRL 6 § 2 mom.)
Kaavan ajanmukaisuutta arvioitaessa hulevesien hallinta on yksi näkökulma. Tällöin tarkastellaan, vastaako voimassa oleva kaava kunnan nykyisiin tavoitteisiin ja minkälaisia vaikutuksia
toteutumisella olisi muun muassa infrastruktuuriin. Tässä hulevesiohjelmassa on määritelty
hulevesien hallinnan tavoitteita. Konkreettisia asemakaavan muutostarpeita voi tulla esimerkiksi koko kunnan tai laajan valuma-aluetasoisen hulevesisuunnitelman myötä. Muun muassa
näistä näkökulmista voi löytyä perusteet kaavan päivittämiseen hulevesien hallinnan näkökulmasta.
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Hulevesiä koskevat asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Asemakaavamerkinnöillä varmistetaan riittävät tilavaraukset hulevesien hallinnalle (ks. kappale Hulevesirakenteiden mitoitus). Hulevesien hallintaa varten varattuja alueita voi olla joko
alue/kiinteistökohtaisia (hule-1) tai alueellisia (hule-2), jolloin ne palvelevat laajempaa aluetta
ja eri kiinteistöjä. Hule-1, alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa sijaitsee näin
ollen todennäköisesti julkisella alueella ja hule-2 kiinteistöllä. Nämä on hyvä erottaa toisistaan.
Tarkoitukseen käytetään hule-1 ja hule-2 merkintöjä. Jos on erityinen syy määrätä hulevesien
hallintaa varten varattu alueen istutettavaksi puilla ja pensailla, voidaan hule-1 ja hule-2 merkintä yhdistää istutusmerkintään.
Tilavarausten lisäksi on tarpeen osoittaa asemakaavakartalla tulvareitit, silloin kun ne sijoittuvat muualle kuin kadulla. Tulvareitistä ei ole tarpeen käyttää ohjeellista merkintää vaan se on
aina sitova.
Jos maankäyttösuunnitelman ja siihen liittyvän hulevesien hallintasuunnitelman ratkaisu perustuu avo-ojiin, olisi nekin hyvä merkitä asemakaavakartalle niiden sijoittuessa kiinteistöille.
Tässä tapauksessa avo-ojat ovat rasitteita. Ojia ei merkitä katualueille tai muille yleisille alueille.

Kuva 5

Ehdotus asemakaavamerkinnöiksi

Asemakaavaamääräyksillä täsmennetään asemakaavan tavoitteita ja vaikutetaan siihen, miten hulevedet tullaan hallitsemaan kaavan toteutuessa. Hulevesien hallinnan tavoitteet ja
prioriteettijärjestys on määritelty kappaleessa 2.1. Määräysten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä ja perustua asemakaavan maankäyttösuunnitelman yhteydessä laaditussa hulevesien
hallintasuunnitelmassa esitettyihin periaatteisiin.
Tämän hulevesiohjelman liitteenä on ehdotus Kirkkonummella käyttäviksi asemakaavamääräyksiksi (Liite 3). Asemakaavamääräyskokoelmassa on kuvattu, mitä hulevesien hallinnan tavoitetta kukin määräys palvelee.
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Tulvareittien periaatteet
Tulvareitillä tarkoitetaan maanpinnalla olevaa huleveden virtausreittiä, johon hulevedet ohjautuvat, kun hulevesijärjestelmän kapasiteetti ylittyy. Tulvareittien suunnittelu ja ylläpito
ovat keskeinen osa hulevesien hallintaa. Tulvareittien avulla pyritään estämään tulvimisen aiheuttamia haittoja ja vahinkoja varmistamalla, että väistämättömissä tulvatilanteissa tulviminen tapahtuu paikoissa, joissa se ei aiheuta vahinkoa rakenteille tai uhkaa terveydelle ja tulvavedet ohjautuvat mahdollisimman nopeasti oikealle purkureitille.

Kuva 6

Esimerkki rakennetusta tulvareitistä

Tulvareittien tarve tulee arvioida jo asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin ne voidaan ottaa
huomioon asemakaavaa laadittaessa ja merkitä tarvittaessa asemakaavakartalle. Osana
maankäytön suunnittelua tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma, johon sisältyy tulvareittitarkastelu. Tarkastelussa esitetään kartalla tulvareitit ja mahdolliset riskikohteet.
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetään tarkennettu hulevesisuunnitelma, joka sisältää tulvareitin toteuttamisen yksityiskohdat.
Tulvareitteinä toimivat ensisijaisesti reunakivin varustetut kadut ja viheralueiden painanteet.
Tulvareitit edellyttävät toteutussuunnittelua ja ylläpitoa. Tulvareitille ei saa sijoittaa rakenteita
tai toimintoja, jotka haittaavat tulvareitin toimintaa. Tulvareitin alueelle voidaan sijoittaa kulkuväyliä ja oleskelualueita sekä istuttaa kasvillisuutta, mutta maaston muotoilu ja istutukset
tulee tehdä siten, että hulevedet pääsevät virtaamaan esteettä alueen läpi. Tulvareitin toimivuudesta pitää huolehtia. Esimerkiksi kasvillisuuden ei saa antaa muodostua sellaiseksi, että
se estää veden virtauksen. Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennettu
ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.
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HULEVESIEN HALLINTARATKAISUT
Hulevesien hallintamenetelmien tarkoituksena on minimoida hulevesien aiheuttamat haitalliset vesitaloudelliset ja vesiensuojelulliset vaikutukset. Niiden valintaan vaikuttaa mm. paikalliset olosuhteet kuten maaperä ja topografia, alueen käyttötarkoitus ja kaupunkikuvallinen tavoitetaso sekä erityisesti hallintatarpeen luonne.
Hulevesien hallintamenetelmillä pyritään vaikuttamaan sekä hulevesien määrään että laatuun. Hulevesien hallintamenetelmät jaetaan tyypillisesti tämän jaon mukaisesti määrällisiin
ja laadullisiin hallintamenetelmiin.
•

Hulevesien määrällisen hallinnan menetelmiä ovat hulevesien muodostumisen vähentäminen, haihduttaminen, varastointi, viivytys ja imeytys.

•

Hulevesien laadullisen hallinnan menetelmiä ovat hulevesien suodatus, ravinteiden
pidättäminen, kiintoaineksen laskeuttaminen sekä erilaiset käsittelytekniikat, joilla
hulevesien kuljettamia haitta-aineita voidaan poistaa.

Lähes aina kuitenkin hallintamenetelmillä vaikutetaan sekä määrälliseen että laadulliseen hulevesien hallintaan mutta painotukset vaihtelevat menetelmittäin. Keskeisistä Kirkkonummelle suositeltavista hulevesien hallintaratkaisuista on laadittu tyyppikuvat, jotka on esitelty
Liitteessä 2.
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Hulevesien muodostumisen vähentäminen on tärkein osa hulevesien hallintaa, koska ainoastaan siihen kuuluvilla toimenpiteillä hydrologista kiertoa voidaan todella säilyttää tai ennallistaa luonnontilaista tilannetta vastaavaksi. Ainoastaan rajoittamalla hulevesien muodostumista, toisin sanoen läpäisemättömien pintojen määrää vähentämällä, imeyttämällä muodostuneita hulevesiä tai haihduttamalla niitä kasvillisuuden avulla, hulevesien kokonaismäärää
voidaan todella vähentää ja hulevesiä voidaan siirtää pintavalunnasta osaksi maa- ja pohjavettä tai ilmakehän vettä. Hulevesien vähentämisen ratkaisuja ovat mm. läpäisevät päällysteet, viherkatot sekä erilaiset hulevesien imeytysratkaisut.
Hulevesien vähentäminen menetelmänä soveltuu yhtä hyvin niin kiinteistöjen kuin julkisien
alueidenkin hulevesien hallinnan ratkaisuksi. On tärkeää, että hulevesien vähentämisen ratkaisut ovat keinovalikoimassa ensimmäisenä niin kiinteistökohtaisen hulevesien hallinnan
suunnittelussa kuin yleisien katujen, aukioiden ja puistojenkin suunnittelussa. Hulevesien vähentäminen on lähtökohta, joka tulisi huomioida jo maankäytön suunnitteluvaiheessa tähdäten läpäisemättömien pintojen minimointiin. Tärkeää on myös, että maankäytön suunnittelussa imeyttämiseen soveltuvat alueet voidaan osittain tai kokonaan hyödyntää hulevesien
hallintaan varattavina alueina.

5.1.1.1

Läpäisevät päällysteet
Läpäisevillä päällysteillä tarkoitetaan normaalien läpäisevien pintojen ohella varta vasten läpäiseviksi suunniteltuja pintamateriaaleja, kuten harvaan asennettuja kiveyksiä, reikäkiviä,
kennostoja sekä erilaisia läpäiseviksi suunniteltuja asfaltti- ja betonipintoja. Niiden soveltuvuus riippuu hulevesien kuormituksesta ja maaperän vedenläpäisevyydestä. Läpäiseviä pintamateriaaleja voidaan käyttää myös heikosti läpäisevien maalajien yhteydessä, jolloin rakenne
varustetaan salaojilla. Tällöin menetelmä muistuttaa enemmän suodattamista, sillä muodostuneiden hulevesien kokonaismäärä ei todellisuudessa merkittävästi vähene. Läpäisevät päällysteet eivät aina ole esteettömyyden näkökulmasta erikoistason vaatimukset täyttäviä, mutta
markkinoilla on myös läpäiseviä päällysteitä, jotka täyttävät myös esteettömyyden kriteerit.

Kuva 7 Esimerkki läpäisevästä päällysteestä
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Viherkatot
Viherkatoilla voidaan vähentää hulevesien muodostumista lisäämällä haihduntaa. Ne ovat
myös yksi vaihtoehto rankkasateiden aiheuttamien kattovesien virtaamahuippujen tasaamiseen. Viherkatot soveltuvat periaatteessa kaiken tyyppisiin rakennuksiin. Rajoitukset liittyvät
kattorakenteen kaltevuuteen. Viherkatot jaetaan kahteen päätyyppiin, ekstensiivisiin ja intensiivisiin. Ekstensiiviset viherkatot jäljittelevät luontoa ja vaativat vain hyvin vähän tai ei lainkaan huoltoa. Kasvit ovat tavallisesti sammalia, mehikasveja, nurmikasveja ja ruohoja. Ekstensiivisillä viherkatoilla on suhteellisen ohut kerros kevyttä kasvualustaa, jossa on vähän orgaanista ainesta. Yleensä kasvualusta on vain 2-15 senttimetriä paksu, eivätkä ekstensiiviset
viherkatot näin ollen vaadi useinkaan rakennukseen rakenteellisia muutoksia. Tämän vuoksi
ekstensiiviset viherkatot ovat helposti asennettavissa myös vanhoihin rakennuksiin kattorakenteen kantavuuden salliessa.

Kuva 8 Esimerkki virherkatosta
Intensiiviset viherkatot on tavallisesti rakennettu niin, että niillä on mahdollista oleskella.
Nämä katot edellyttävät paksumpia rakennekerroksia ja kattorakenteen kuorman huomioimista rakenteellisessa kantavuudessa. Intensiiviselle viherkatolle on mahdollista istuttaa matalamman puutarhakasvillisuuden ohella myös puita. Tällöin kasvualustan paksuus voi yltää
jopa yli metriin.
Hulevesien hallinnan näkökulmasta viherkaton luonteella on luonnollisesti suuri merkitys. Kasvillisuuden intensiivisyys, kasvualustan paksuus, pinnan läpäisevyys ja katon kaltevuus vaikuttavat kaikki hulevesien muodostumiseen ja pidättymiseen.

5.1.1.3

Hulevesien imeyttäminen
Hulevesien imeyttäminen on ensisijainen hulevesien hallinnan toimenpide muodostuneiden
hulevesien hallintaan. Imeyttämiseen on kehitetty laaja kirjo erilaisia ratkaisuja, kuten avoimia
painanteita ja kenttiä sekä maanalaisia imeytyskaivoja ja -kaivantoja. Imeytysratkaisuiden soveltuvuus riippuu maaperän vedenläpäisevyydestä ja kuivatettavien rakenteiden läheisyydestä. Imeytettävän veden tulee myös olla riittävän puhdasta pohjaveden pilaantumisen välttämiseksi. Rakenne edellyttääkin aina jonkinlaisen esikäsittelyn imeytettävän veden riittävän
puhtauden varmistamiseksi mutta myös rakenteen tukkeutumisriskin minimoimiseksi.
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Hulevesien imeyttäminen edellyttää soveltuvaa maaperää, jonka vedenjohtokyky on vähintään kohtalainen. Korkein vedenjohtavuus on yleensä soralla ja hiekalla. Saven ja siltin vedenjohtavuudet ovat poikkeuksetta pieniä. Moreenin vedenjohtavuus on yleensä pieni. Maalajien
vedenjohtavuus vaihtelee huomattavasti ja yksittäisenkin maalajin vedenjohtavuus voi olla hyvin erilainen eri alueilla. Siksi tietylle maalajille kirjallisuudessa annettuun vedenjohtavuuden
arvoon tulee aina suhtautua varauksin; vedenjohtavuus tulisi määrittää maastossa suoritettavien tutkimusten avulla.
Alueet, joilla maalajien vedenjohtavuus on korkea, muodostuu luontaisesti pohjavettä. Näillä
alueilla muodostuneet hulevedet tulisi imeyttää hydrologisen kierron ylläpitämiseksi.
Kirkkonummen maaperäolosuhteet eivät pääsääntöisesti luo edellytyksiä imeytysratkaisuiden
laajamittaiselle hyödyntämiselle, sillä Kirkkonummen kaupunkirakenteen keskeiset osat sijoittuvat vanhojen viljelylaaksojen savikoille sekä kallioalueille. Mikäli maaperän vedenläpäisevyys ei ole riittävä, voidaan imeytysrakenteen kuivattamista tehostaa salaojin. Kuten läpäisevien päällysteiden kohdallakin rakenne toimii tällöin ensisijaisesti suodatusrakenteena.

5.1.2

Hulevesien viivytys
Hulevesien viivytyksellä tarkoitetaan menetelmää, jossa hulevesiä varastoidaan rakenteessa
tietyksi ajaksi ja vapautetaan vähitellen. Tarkoituksena on tasata rankkasateen aiheuttama
huippuvirtaama jakamalla virtaama pitkälle aikavälille. Tavoitteena on eliminoida siten äärevien virtaamavaihteluiden aiheuttamia haitallisia vesitaloudellisia vaikutuksia, joita ovat mm.
tulviminen, eroosio ja elinympäristöjen kuivuminen. Hulevesien viivytys on yleisimmin käytetty menetelmä hulevesien hallinnassa ja sen ratkaisut soveltuvat kaiken tyyppisille alueille.
Kaikki viivytysrakenteet tulee varustaa virtaamaa rajoittavalla rakenteella, kuten pohja- tai
maapadolla tai purkukaivolla, johon on integroitu virtausaukkoa supistava yhde tai aukkolevy.
Lisäksi viivytysrakenteet tulee varustaa ylivuotokynnyksellä, jonka jälkeen ylivuotoreitin tulee
olla tulvamitoitettu putki tai maanpäällinen tulvareitti. Maanpäällisissä viivytysrakenteissa tulee huolehtia asianmukaisesta eroosiosuojauksesta rakenteen pohjalla ja luiskissa, joille vesi
voi nousta.

5.1.2.1

Viivytyspainanteet ja -altaat
Hulevesien viivytysratkaisut perustuvat pääasiassa samaan periaatteeseen ja valittavat ratkaisut eroavat toisistaan lähinnä mittakaavan ja ulkonäön mukaan käyttötarkoituksesta riippuen.
Hulevesien viivytysratkaisuja ovat mm. viivytyspainanteet ja -altaat, jotka soveltuvat hyvin
myös pienille valuma-alueille kuten vaikkapa asuinalueille ja kiinteistökohtaiseen hulevesien
hallintaan tontilla. Viivytyspainanteet ja -altaat ovat tyypillisesti kokonaan tyhjeneviä ja niissä
on vettä ainoastaan sadetapahtuman yhteydessä. Rakennetut altaat puolestaan soveltuvat
kohteeseen, jonka kaupunkikuvallinen vaatimustaso on korkeampi. Rakennettu allas soveltuu
esim. kaupunkimaiseen kohteeseen, jossa hulevesistä halutaan näyttävä maisemaelementti.
Rakennetut altaat voivat olla kokonaan tyhjeneviä tai niissä voi olla pysyvä vesipinta. Tällöin
viivytyskapasiteetin suunnittelussa huomioidaan vain pysyvän vesipinnan yläpuolinen tasaustilavuus.
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Viivytyssäiliöt ja -kaivannot

Kuva 9 Esimerkki maanalaisen viivytysrakenteesta, rakentamisvaihe
Kun maankäyttö on tiivistä ja maanpäällistä tilaa ei ole riittävästi käytettävissä, voidaan viivytysrakenne sijoittaa myös maanalaiseen säiliöön tai kaivantoon. Maanalainen viivytysrakenne
soveltuukin tyypillisesti esim. teollisuus- tai varastoalueelle, jolla hulevesien muodostuminen
on runsasta mutta kiinteistöllä ei välttämättä ole maanpäällistä tilaa riittävän laajalle viivytysaltaalle. Maan alle sijoittuvaan viivytysrakenteeseen integroidaan tyypillisesti esilaskeutuslohko, jolla pienennetään rakenteen tukkeutumisriskiä mutta parannetaan samalla myös vesien laatua. Toisaalta maaperäolosuhteiden salliessa maanalainen kaivanto voi olla myös pohjaltaan avoin ja toimia samanaikaisesti imeytysratkaisuna. Imeytettävän veden tulee kuitenkin
siinä tapauksessa olla riittävän puhdasta. Maanalaisten viivytyssäiliöiden yhteydessä hulevesien laadullinen hallinta on kuitenkin melko olematonta, sillä esilaskeutus vähentää vain hulevesien kiintoainekuormaa, muttei poista veteen liuenneiden ravinteiden määrää tai muita
epäpuhtauksia.
Maanalaisten rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle on harvinaista, sillä kunnalla on
yleensä aina mahdollisuus suunnitella hulevesien hallintaa kokonaisvaltaisemmin. Tällöin tilannetta, jossa maanpäällistä tilaa ei ole lainkaan, ei yleensä pääse muodostumaan. Vaikka
hulevesien hallinnan lähtökohtana on hallita hulevesiä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa, on kokonaisvaltaisen hulevesien hallinnan etuna myös mahdollisuus muodostuneiden hulevesien hallinnan kompensointiin muualla kuin syntyalueella, kunhan vesitaloudelliset
vaikutukset ja esim. hulevesijärjestelmän kapasiteetin riittävyys on huomioitu.

5.1.2.3

Tulvahallinta-alue
Hulevesien viivytystä voidaan suunnitella myös laajassa mittakaavassa niin, että rankimpien
sateiden aiheuttama ylivirtaama varastoidaan hetkellisesti, mikäli hulevesijärjestelmän kapasiteetti ei riitä käsittelemään koko vesimäärää kerralla. Tällöin tulvavesiä voidaan ohjata maanpäällisiä tulvareittejä pitkin alueille, joille veden sallitaan tilapäisesti tulvia. Tavanomaisin esimerkki ratkaisusta on ojan tai joen yhteyteen suunniteltu tulvaniitty. Mutta alue voi sijaita
myös kaupunkimaisessa ympäristössä, kuten viheralueella, pysäköintialueella, leikkipuistossa
tai vaikkapa liikuntakentällä. Tällöin alueen varsinainen käyttötarkoitus on jokin muu, mutta
se palvelee samanaikaisesti myös tulvatilanteessa hulevesien hallinta-alueena. Ratkaisu edellyttää sitä, että tulvan aikana alueen normaalille käytölle aiheutuvat häiriöt sallitaan, mutta se
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ei saa aiheuttaa ihmisten turvallisuudelle, terveydelle haittaa eikä taloudellista vahinkoa. Tulvariskin haitallisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti todennäköisyyden ja tulvan vahingollisen seuraamuksen kannalta.

5.1.2.4

Lammikot
Hulevesilammikot ovat hulevesien viivytystä varten rakennettuja pienikokoisia altaita. Altaissa
hulevesien virtaus tasaantuu ja hulevesien epäpuhtaudet pääsevät laskeutumaan ja pidättymään altaan kasvillisuuteen. Lammikossa on pysyvä vesipinta. Lammikon purkurakenne on
suunniteltu siten, että sateella lammen vedenpinta nousee ja palaa hiljalleen ennalleen sateen
jälkeen. Vedenpinnan vaihteluväli muodostaa tällöin tasaustilavuuden, joka määrittelee lammikon viivytyskapasiteetin.

Kuva 10 Esimerkki hulevesilammikosta

5.1.3

Hulevesien laadullisen hallinnan menetelmät
Hulevesien laadullisen hallinnan menetelmillä tähdätään hulevesien laadun parantamiseen,
mutta ne myös varastoivat vesiä ja vaikuttavat siten myös hulevesien määrälliseen hallintaan.
Laadullisen hallinnan tarve korostuu alueilla, joilla sijaitsevat toiminnot aiheuttavat kuormitusta hulevesiin ja/tai kohteissa, joissa vastaanottavan vesistön herkkyys asettaa vaatimuksia
purettavien hulevesien laatuun. Lisäksi hulevesien laadullinen käsittely voi olla tarpeen alueilla, joilla muodostuvat hulevedet ylläpitävät jonkin erityisen luontokohteen kosteustasapainoa ja pilaantuessaan aiheuttavat riskin kyseiselle elinympäristölle.
Hulevesien laadullisen hallinnan ratkaisut soveltuvat niin kiinteistökohtaisen kuin yleisen alueen hulevesien käsittelymenetelmäksi. Ainoastaan kosteikot edellyttävät riittävän suuren valuma-alueen takaamaan riittävän vesitaseen eivätkä sen vuoksi sovellu kiinteistöjen tai pienten valuma-alueiden hallintaratkaisuksi.
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Kosteikot
Kosteikko on kasvillisuuden osittain tai kokonaan peittämä alue, joka pysyy suurimman osan
ajasta vähintään kosteana. Kosteikot soveltuvat suurien hulevesimäärien hallintaan, viivyttämiseen ja epäpuhtauksien pidättämiseen. Kosteikot soveltuvat laajojen valuma-alueiden hulevesien hallintaan ja ne sijoitetaan tyypillisesti virkistysalueille olemassa olevan ojan yhteyteen tai sen läheisyyteen. Kosteikot toimivat samanaikaisesti hulevesien viivytysrakenteena.

Kuva 11 Esimerkki hulevesikosteikosta
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Suodatusrakenteet
Suodatusrakenteet muistuttavat rakenteeltaan imeytysrakenteita ja niitä käytetään silloin kun
imeytys ei esim. maaperä- tai kuivatusolosuhteiden vuoksi ole mahdollista. Suodatusrakenne
voi olla mekaaninen hiekka- tai sorasuodatin, jonka pääasiallinen tarkoitus on suodattaa hulevesistä karkeaa kiintoainesta. Suodatusrakenteissa hyödynnetään myös biologisia prosesseja,
jolloin kyse on biosuodatuksesta. Biosuodatuspainanne sisältää kiintoaineksen suodatuksen
ohella myös puhdistusvaikutteista kasvillisuutta, mikä lisää haihduntaa ja sitoo hulevesistä ravinteita. Hulevesien suodatusrakenteissa on tyypillisesti laskeuttamiseen perustuva hulevesien esikäsittely, mikä helpottaa kunnossapitoa ja ehkäisee suodattimen tukkeutumista mutta
samalla myös parantaa vesistöön purettavien vesien laatua.

Kuva 12 Esimerkki suodatinrakenteesta tiiviissä kaupunkiympäristössä
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Hulevesien hallinnan kaupunkikuvalliset tavoitteet
Hulevesien hallintaratkaisuihin liittyvät kaupunkikuvalliset tavoitteet vaihtelevat riippuen
siitä, sijaitseeko suunnittelukohde tiiviisti rakennetulla, keskustamaisella kerrostaloalueella,
väljemmällä, lähiömäisellä kerrostaloalueella, tiiviistä tai väljästi rakennetulla pientaloalueella
vai haja-asutusalueella. Kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin vaikuttaa myös maankäyttö, sillä
asuinalueiden, koulujen, urheilu- ja liikunta-alueiden sekä virkistys- ja matkailualueiden tulee
olla toimisto-, teollisuus-, kauppa- ja logistiikka-alueita viihtyisämpiä. Lisäksi julkisissa rakennuksissa rakentamisen laatuun ja ekologisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ne
toimivat kaupunkien ja kuntien julkisen rakentamisen esimerkkeinä yksityisille toimitsijoille.
Yleisillä alueilla tavoitetaso vaihtelee kohteen sijainnin ja hierarkkisen aseman mukaan yhdyskuntarakenteessa. Näkyvillä paikoilla kaupunkikuvaan on syytä panostaa Kirkkonummen imagon ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja edistämiseksi sekä alueilla ja kohteissa, joilla on matkailullista ja virkistyksellistä merkitystä niin paikallisille ihmisille kuin matkailijoillekin. Katualueilla
tulee kiinnittää myös huomiota hulevesien hyödyntämiseen istutusten kosteutuksessa, sillä
ilmastonmuutoksen yhteydessä rankkasateiden lisäksi pitkät kuivat kaudet tulevat yleistymään.
Hulevesien hallintarakenteiden rakentamisen kaupunkikuvalliset tavoitetasot ovat verrannollisia yleisessä käytössä oleviin viheralueiden hoitoluokkiin ja ne on esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 2

Hulevesiohjelmassa sovellettavat hulevesien hallintarakenteiden tavoitetasot.

TAVOITETASO

MÄÄRITTELY

A1

Näyttäviä istutuksia ja mahdollisesti insinööri- ja arkkitehtitaitorakenteita sisältävät hulevesien hallintarakenteet, jotka edellyttävät huolellista hoitoa ja rakenteellista kunnossapitoa.

A2

Istutuksia ja maarakenteita sisältävät hallintarakenteet. Ne edellyttävät
melko hyvää hoitoa ja rakenteellista kunnossapitoa, jotta ympäristö säilyy viihtyisänä.

A3

Melko luonnonmukaisia ja/tai helposti hoidettavia istutuksia ja maarakenteita sisältävät hallintarakenteet, jotka tulevat toimeen melko vähälläkin hoidolla.

B2

Leikkaamalla tai niittämällä avoinna pidettävät hallintarakenteet, joissa
voidaan rakentamisen yhteydessä säilyttää puuvartista kasvillisuutta
mutta siihen ei tehdä uusia istutuksia.
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Hulevesien hallintarakenteet eri maankäyttöalueilla
Luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien hallintaratkaisuja, joiden
tavoitteena on veden luontainen kiertokulku maaperässä ja ilmassa. Hallintarakenne sellaisenaan voi olla luonnonmukainen tai hyvinkin tekninen ja rakennettu, eikä käsitteessä oteta kantaa siihen, ovatko hallintarakenteen istutukset tai pinnoitteet luonnonmukaisia. Ne voivat olla
hyvinkin luonnonmukaisia kaikissa hoitoluokissa, mutta puutarhamaiset istutukset keskitetään tavoitetasolle A1, jos niitä pidetään kaupunkikuvallisesti tarpeellisina. Istutusten edustavuudesta ja kulutuksen kestävyydestä huolehditaan hyvällä hoidolla ja puhtaanapidolla joka
tapauksessa tavoitetasoilla A1 ja A2. Kirkkonummen hulevesiohjelman lähtökohtana on kuitenkin, että hulevesien hallinta toteutetaan kappaleessa 5.1 esitetyllä tavalla kaikkien maankäyttömuotojen alueilla.
Hulevesien vähentämiseen tähtäävät menetelmät soveltuvat ja niitä suositellaan ensisijaisena
keinona kaiken tyyppisille alueille. Hulevesien käsittelyratkaisut ovat perusteltuja maankäytön alueilla, joilla muodostuu runsaasti kuormitteisia hulevesiä. Viivytysmenetelmään perustuvat ratkaisut ovat puolestaan suositeltavia maankäytön alueilla, joilla laadullinen hallinta ei
ole välttämätöntä, mutta joilla muodostuvien hulevesien määrää on tarpeen hallita.
Hulevesien hallintamenetelmien ja niiden ratkaisuiden soveltuvuutta ja soveltamisen priorisointia eri tyyppisille maankäyttömuodoille on kuvattu oheisessa taulukossa. Soveltuvuus ja
priorisointi eivät kulje käsi kädessä, vaan tietty ratkaisu voi olla soveltuva vain harvoin mutta
soveltuessaan priorisoitu korkealle tai päinvastoin. Maankäytön suunnittelu ja asemakaavoitus ovat uusien alueiden keskeinen työkalu tavoitteiden toteutumiseksi. Olemassa olevilla
kaava-alueilla tavoitteet toteutuvat hitaammin kaavamuutosten ja täydennysrakentamisen
kautta. Täydennysrakentamista vanhoilla kaava-alueilla voidaan ohjata, kun kunta antaa MRL
103 j § mukaisesti kunnan hulevesimääräykset. Näitä määräyksiä voidaan soveltaa vaikka kaavassa ei hulevesien hallintaa olisi huomioitu.
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Hulevesien hallintamenetelmien tekninen soveltuvuus ja toisaalta soveltamisen
priorisointi erilaisilla alueilla.
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Hulevesien hallintarakenteet asuinrakennusten korttelialueilla
Hulevesien hallinnan toteutuksen tasoa kuvaavat hallinnan tavoitetasojen määrittelyt on esitetty Taulukossa 2.
Kerrostalokorttelit
Hulevesien hallintarakenteet voidaan yleensä sovittaa ahtaallekin kerrostalotontille, kun ne
ovat osa istutuksia ja käyttöpintoja. Samalla hulevesien muodostuminen on minimoitava käyttämällä vettä läpäiseviä pintoja kuten soraa, kivituhkaa, väljästi saumattua kiveystä ja nurmelle kylvettyjä tai soratäytteisiä kennostoja piharaiteilla, ajoteillä ja pysäköintialueilla. Maanalaiset viivytysrakenteet hyväksytään vain siinä tapauksessa, että maanpäälliselle rakenteelle
ei ole tilaa.
Viherkatto on suositeltava niin tiiviisti kuin väljästikin rakennetuilla kerrostaloalueilla.
Hulevesien hyödyntäminen tonteilla on tärkeää, vaikka kuivatusratkaisu muutoin olisikin perinteinen. Hyödyntävä ratkaisu on helppo toteuttaa olemassa olevan rakennuksen kunnostuksen yhteydessä. Hyödyntämistä on selostettu tarkemmin katu- ja tiealueiden yhteydessä.
Kerrostalokortteleiden hulevesirakenteiden rakentamisen kaupunkikuvallisina tavoitetasoina
sovelletaan
- A1-A2 keskustoissa ja kaupunkikuvallisesti näkyvillä paikoilla.
- A2-A3 väljästi rakennetuilla, lähiömäisillä kerrostaloalueilla.

Kuva 13 Esimerkki A1-tason hulevesien hallintarakenteesta. Monet aukion kalusteet ja varusteet eivät liity hulevesien hallintaan vaan niiden tehtävänä on luoda viihtyisää ja
vetovoimaista ympäristöä, jossa ilkivalta on vähäistä.
Pientalokorttelit
Pientalotonttien hulevesien hallintaratkaisut muodostuvat monikäyttöisistä, imeyttävistä tai
suodattavista nurmikoista, jotka muotoillaan loiviksi painanteiksi tai viivytysaltaista ja imeyttävistä tai suodattavista istutuksista. Samalla hulevesien muodostuminen minimoidaan käyttämällä vettä läpäiseviä pintoja (ks. kohta Kerrostalokorttelit) piharaiteilla, ajoteillä ja pysäköintialueilla. Puuterassit tulee perustaa ja rakentaa siten, että ne ja niiden alusta ovat vettä
läpäiseviä.
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Hulevesien hallintarakenteiden kaupunkikuvallinen tavoitetaso on A2-A3 rakennusliikkeiden
toteuttamilla rivi- ja pienkerrostalotonteilla. Niillä voi sijaintinsa vuoksi olla kaupunkikuvallista
merkitystä erityisesti kaupunginosan päätien varressa, risteyksissä tai keskeisten aukioiden tai
puistojen äärellä. Hartiapankkina toteutettavien pientalojen hulevesien hallintarakenteille
asetetaan yleensä vain toiminnalliset tavoitteet, mutta tarvittaessa pientalotonttien rakentamista voidaan ohjeistaa lähiympäristön rakennustapaohjeissa.
Imeytysrakenteet sijoitetaan niin kerros- kuin pientalojenkin yhteydessä aina niin, ettei hulevesi kulkeudu rakennusten perustuksiin.

5.3.2

Hulevesienhallintarakenteet muilla korttelialueilla
Muilla korttelialueilla tarkoitetaan julkisten rakennusten kuten koulujen, sairaaloiden, uimahallien ja urheilutalojen sekä muiden kunnan ja valtion palvelu- ja hallintorakennuksien korttelialueita, jotka julkisen luonteensa vuoksi toimivat samalla rakentamisen esimerkkinä yksityisille toimijoille. Lisäksi muihin kiinteistöihin sisältyvät toimisto-, teollisuus-, kauppa- ja logistiikkatoimintoja palvelevat rakennukset tontteineen. Hulevesien hallinnan toteutuksen tasoa
kuvaavat hallinnan tavoitetasojen määrittelyt on esitetty Taulukossa 2.
Hulevesien hallintarakenteet julkisten rakennuste korttelialueilla
Julkisten rakennusten korttelialueilla sovelletaan hulevesirakenteiden kaupunkikuvallisia tavoitetasoja A1 ja A2, kun kyse on keskusta-alueella tai muuten kaupunkikuvallisesti merkittävillä paikalla olevasta rakennuksesta. Hulevesien hallintaratkaisut muodostuvat hyvin hoidetuista, imeytys- tai pikemminkin suodatuskenttinä toimivista nurmikoista tai istutuksista, jotka
yleensä muotoillaan hieman allasmaisiksi, viivytys- ja suodatusaltaista, joihin liittyy kaupunkikuvaan positiivisesti vaikuttavia, hoidettuja istutuksia. Niihin voi liittyä myös siltojen, laitureiden ja patojen kaltaisia insinööri- ja arkkitehtirakenteita.
Hulevesien hallinnan ratkaisut voidaan yleensä sovittaa ahtaallekin tontille, jos ne voidaan sovittaa istutusalueisiin ja huomioida käyttöpintojen materiaalivalinnoissa. Samalla hulevesien
muodostuminen on minimoitava käyttämällä vettä läpäiseviä pintoja (ks. kappale Kerrostalokorttelit) piharaiteilla, ajoteillä ja pysäköintialueilla.
Viherkaton asentaminen on käytännössä välttämätöntä hyvin suurien rakennusten (> 9 000
m²) yhteydessä, kun hulevesiä viivyttäville ja suodattaville rakenteille ei jää riittävästä tilaa.
Talonrakentamisen Investointitoimiston kannattaa tehdä yhteistyötä viheralueita hallinnoivan
tahon kanssa julkisten rakennusten tonttien hulevesien hallinnan suunnittelussa niin asemakaava- kuin toteutussuunnittelutasolla, sillä monissa tapauksissa tontin hulevedet voidaan
johtaa viheralueelle käsiteltäviksi. Hallintarakenteiden suunnittelu- ja rakennuskustannukset
jaetaan tällöin hallintokuntien kesken.
Hulevesien hallintarakenteet toimisto-, teollisuus-, kauppa- ja logistiikkarakennusten korttelialueilla
Toimisto-, teollisuus-, kauppa- ja logistiikkatoimintoja palvelevien tonttien hulevesirakenteiden tavoitteellinen kaupunkikuvallinen tavoitetaso on A2, kun kohde sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Syrjäisemmällä paikalla se on A3-B2. Rakenneratkaisut ja hulevesien muodostumisen ehkäisy on kuvattu edeltävissä kappaleissa. A3-tasoisten alueiden istutukset ovat yleensä varsin helppoja hoitaa, kun B2-tasoisille alueilla puuvartinen kasvillisuus
on jo olemassa ja lisäksi sinne rakennetaan vain imeyttäviä tai suodattavia, leikkaamalla tai
niittämällä hoidettavia nurmi- tai niittypintoja maa- tai pohjapatoineen.
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Viherkaton asentaminen on käytännössä välttämätöntä hyvin suurien rakennusten (> 9 000
m²) yhteydessä, kun hulevesiä viivyttäville ja suodattaville rakenteille ei jää riittävästä tilaa.
Imeytysrakenteet sijoitetaan aina niin, ettei hulevesi kulkeudu rakennusten perustuksiin.

5.3.3

Yleiset alueet
Katujen ja aukioiden hulevesien hallintarakenteet
Kaupunkikuvallisesti keskeisten katujen ja aukioiden hulevesien hallintarakenteiden kaupunkikuvallinen tavoitetaso on A2, kun se syrjäisemmillä kaduilla on A3. Kunnan keskustassa sijaitsevan pääaukion hulevesien hallintarakenteen kaupunkikuvallinen tavoitetaso voi olla
myös A1. A2-tasoiset hallintarakenteet muodostuvat nurmipintaisista ja osittain tai kokonaan
istutetuista, maljamaiseksi muotoilluista kiertoliittymistä ja suurista saarekkeista sekä keskija sivupainanteista, joihin voi liittyä voimakkaasti viettävillä alueilla (kallistus > 5%) hidastavia
rakenteita. Viivytys- ja suodatusaltaita rakennetaan katualueilla vain, jos niille on asemakaavassa osoitettu asianmukaisesti mitoitettu tila. Tarvittaessa hulevedet ohjataan viheralueille
ja käsitellään siellä kertaalleen ennen ohjausta vastaanottavaan vesistöön.
Hulevesiä hyödynnetään katualueiden istutusten kosteutuksessa, vaikka kuivatusratkaisu
muuten olisikin perinteinen. Tämä koskee niin olemassa olevia kunnostettavia kohteita kuin
uudisrakennuskohteitakin. Läpäisemättömät pinnat tasataan niin, että niiden pintavedet ohjautuvat kallistuksia ja jiirejä pitkin ensisijaisesti johonkin istutukseen tai ilmastointikaivojen ja
maaritilöiden kautta kiveyksen alla olevaan kantavaan kasvualustaan. Istutuksen läheisyyteen
sijoitetaan ritiläkaivo, joka sallii imeytymisen tai suodattumisen kasvualustaan, mutta ehkäisee istutukseen keräytyvän veden tulvimisen käyttöpinnalle. Kantavan ja tavallisen kasvualustan alle voidaan savimailla asentaa salaoja, joka johtaa pois ylimääräisen kosteuden kertaalleen suodatettuna ja viivytettynä. Ojiin ja jiireihin suunnitellaan helposti puhdistettava lietekuppi ja ritiläkaivo salaojineen sijoitetaan em. rakenteen viereen siten, että lammikoituva vesi
imeytyy ja suodattuu ensisijaisesti (kantavaan) kasvualustaan ja vasta suurilla sateilla valuu
kaivoon.

Kuva 14 Esimerkki katualueen A2-tasoisesta hulevesien hallintarakenteesta. Kadulta kertyvät hulevedet suodatetaan nurmipintaisessa rakenteessa, johon on istutettu puurivit. Rakenne on helppo hoitaa ja pitää puhtaana.
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Hulevesien hyödyntäminen on helppo suunnitella ja rakentaa kunnostettavalle, olemassa olevalle kadulle. Se parantaa katuympäristön istutusten kuivuuden sietokykyä ja keventää perinteiseen hulevesiverkkoon rankkasateilla kohdistuvaa rasitusta. Siinä mielessä se on tärkeä osa
ilmastonmuutokseen varautumista.
Tiealueiden asutuskeskuksiin johtavien liittymien hulevesien hallintarakenteiden rakentamisen kaupunkikuvallinen tavoitetaso on A3. Muilla tie- ja rata-alueilla se on B2.
Viheralueiden hulevesien hallintarakenteet
Viheralueilla rakennettavat hulevesien hallintarakenteet voivat olla hyvin monenlaisia. Tavallisimpia ovat kosteikot, viivytys- ja suodatusaltaat istutuksineen sekä monikäyttöisemmät nurmipintaiset altaat patorakenteineen tai yleensä edellä mainittujen yhdistelmät. Viheralueille
voidaan johtaa katujen sekä kunnan julkisten rakennusten hulevedet, jos niitä ei voida käsitellä
syntypaikalla. Kunnan eri hallintokuntien kannattaa tässä yhteydessä tehdä kokonaistaloudellisimpaan ratkaisuun johtavaa yhteistyötä ja jakaa kustannukset tasapuolisesti keskenään.
Keskusta-alueilla ja kaupunkikuvallisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevien hallintarakenteiden
kaupunkikuvallinen tavoitetaso on A1-A2. Syrjäisimmillä, rakennetuilla viheralueilla hallintarakenteiden tavoitetaso on A3 ja luonnonmukaisilla viheralueilla B2. A3-tasoisten alueiden istutukset on yleensä varsin helppo hoitaa, kun B2-tasoisille alueilla puuvartinen kasvillisuus on jo
olemassa ja lisäksi sinne rakennetaan vain imeyttäviä tai suodattavia, leikkaamalla hoidettavia
nurmi- tai niittypintoja maa- tai pohjapatoineen.
Viheralueilla tulee niin ikään hyödyntää hulevettä kasvualustojen kosteutuksessa. Periaatteita
selostetaan edellisessä kappaleessa katualueiden yhteydessä.

Kuva 15 Esimerkki A3-tason hulevesirakenteesta. Vesiuoma ja sitä ympäröivät luonnonnurmet on istutettu ja kylvetty, mutta puuvartinen kasvillisuus on enimmäkseen taimettunut itsestään tai oli paikalla jo ennen uoman kehittämistä hallintarakenteeksi.
Matkailu- ja virkistysalueiden hulevesien hallintarakenteet
Matkailu- ja virkistysalueille sijoitettavien hulevesirakenteiden kaupunkikuvallinen tavoitetaso
on A2-A3 ja ne ovat tiiviille kerrostaloalueille tai viheralueille rakennettavien hallintarakenteiden kaltaisia käytettävissä olevan tilan koosta riippuen.
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Muut alueet taajaman ulkopuolella
Maa- ja metsätalousalueiden hulevesien hallintarakenteet ovat yksinkertaisia kosteikkoja, viivytys- ja suodatusaltaita sekä suotopatoja, joille asetetaan yleensä vain toiminnalliset tavoitteet.
Maakunnallisesti- ja valtakunnallisesti merkittävien maisemakokonaisuuksien alueella tavoitetaso on kuitenkin B2.

5.4

Hulevesien hallintaan vaikuttavat olosuhdetekijät
Tilaajan näkökulmasta on hyvä varmistaa, että tässä kappaleessa kuvatut olosuhdetekijät ovat
riittävällä tarkkuudella huomioitu suunnitelmissa. Riittävä tarkkuus on tapauskohtaista. Pienissä kohteissa kuten yksittäisisä omakotitalohankkeissa riittää, että pihasuunnitelman yhteydessä varmistetaan toimiva kuivatus haittaa aiheuttamatta naapureille ja että rakennusluvassa ja tarkastuksessa varmistetaan kaavan tai kunnan muun ohjeistuksen määräysten toteutuminen (esim. viherkatot, viivytysvaatimukset yms.). Vaikutuksiltaan potentiaalisesti laajemmissa hankkeissa tulee laatia erillinen hulevesien hallintasuunnitelma, jossa on käsitelty aluksi
eri olosuhdetekijät, joiden pohjalta määritetään hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan tarve sekä maisemallisen tavoitetaso. Tämä työn raameihin ei kuulu yksityiskohtaisempi
aluetasoinen ohjeistus. Työn aikana käytiin läpi olosuhdetekijöitä ja osin nykyinen tieto on
puutteellista mikä hidastaa ja jopa vaikeuttaa kokonaisvaltaisen hulevesien hallinnan suunnittelua yksittäisissä kohteissa.
Tässä työssä laaditussa toimenpideohjemassa suositetaan vahvasti koko kunnan hulevesien
hallinnan yleissuunnitelman laatimista. Vastaavista suunnitelmista on ollut hyötyä ja niiden
sisältö tulee tarkentaa aina kuhunkin kuntaan sopivasti. Alla on lueteltu olosuhdetekijöiden
kannalta kohtia, jotka tulee yleissuunnitelmassa selvittää ja dokumentoida tavalla joka mahdollistaa sujuvan siirtyminen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. On tärkeä huomata, että
kunnalle laadittu hulevesimalli on eritäin hyvä pohja etenkin kapasiteettien määrittelyyn ja
siinä tuotettu aineisto palvelee muutakin suunnittelua. Yleissuunnitelmassa tulee hyödyntää
mallia esimerkiksi tarvittavien tilavarausten arvioinnissa ja täydentää tietoa siltä osin mihin
mallinnus ei suoraan anna riittävää lähtötietoa.
Kokonaisvaltaisella hulevesien hallinnalla käsitetään valuma-aluelähtöinen suunnittelunäkökulma. Valuma-aluemittakaavan tarkastelussa tulee tällöin huomioida hulevesien hallintatarpeeseen vaikuttavat olosuhdetekijät. Olosuhdetekijät voivat vaikuttaa esimerkiksi hulevesien
viivytystarpeeseen tai korostuneeseen laadun parantamiseen. Edellisestä voidaan ottaa esimerkiksi olemassa olevan hulevesiverkoston kapasiteetti ja sen asettamat reunaehdot johdettavaan vesimäärään valitulla mitoitussateella. Laadullinen hallinta korostuu esimerkiksi pohjavesialueilla tai rakennettaessa herkän vesikohteen, kuten pienen lammen tai uoman, valuma-alueelle. Hulevesien hallinnan suunnitteluratkaisuihin vaikuttavat olosuhdetekijät on
koottu listaksi alle ja niitä on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Kaikissa suunnittelukohteiden hulevesisuunnitelmissa tulee tarkoituksenmukaisella tarkkuudella huomioida nämä ratkaisujen tekniseen toteutukseen ja mitoitukseen vaikuttavat tekijät.
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Miten tarkasti nämä tulee selvittää, riippuu hyvin paljon suunnittelukohteen laajuudesta ja
potentiaalisista vaikutuksista alueellisen kuivatuksen toimivuuteen ja vesiympäristön tilaan.

5.4.1

Purkureitin välityskyky
Purkureitti koostuu tyypillisesti hulevesiviemäreistä, avouomista ja niihin liittyvistä rumpu- ja
siltarakenteista. Hulevesiviemärien ja avouomien välityskyky mitoitetaan kunnan ohjeiden
mukaisesti (kts. kpl 3). Uusilla rakennettavilla alueilla purkureitin välityskyvyn riittävyyden mitoittaminen on selkeää. Nykyisen kaupunkirakenteen virtausreittien välityskyvyn riittävyyden
arviointi on selvästi hankalampaa. Kaupunkirakenteen tiivistyessä nykyisiin reitteihin kohdistuu lisääntyvä hulevesikuormitus kasvaa eikä vanhojen reittien välityskyvyn riittävyydestä
yleensä ole selkeää käsitystä. Runkoviemärien käytettävissä oleva kapasiteetti ja nykyinen ja
tuleva kuormitus tulee selvittää tapauskohtaisesti. Kirkkonummelle laadittu hulevesimalli
(FCG 2016) on siihen hyvä pohja ja mallia voidaan tarvittaessa tarkentaa yksittäisissä suunnittelukohteissa. Myös kunnan tiedossa olevat toiminnalliset ongelmakohteet (mm. havaittuja
tulvia) antavat viitteitä virtauskapasiteetin ongelmissa ja ne tulee selvittää suunnittelutyön
alussa. Rajoitteet hulevesiviemärin välityskyvyssä voivat lisätä tarvetta kiinteistökohtaiselle
hulevesien määrälliselle hallinnalle. Merkittävien hulevesiviemäreiden saneeraus voi toisinaan
olla perusteltu ratkaisu erityisesti, jos kyseessä on ikääntyneet rakenteet.
Kirkkonummen hulevesijärjestelmässä on lukuisia avouomaosuuksia, joiden välityskyvyn ongelmat ovat usein ratkaistavissa ylläpidolla eli uomien säännöllisellä perkauksella. Kirkkonummen uomat ovat useilla alueilla viettokaltevuudeltaan loivia, mikä edesauttaa kiintoaineen
kertymistä ja siihen muodostuvan kasvillisuuden runsastumista vähentäen virtauskapasiteettia. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella kunta vastaa järjestelmän ylläpidosta. Kiinteistön omistaja vastaa oman järjestelmänsä ylläpidosta. Asemakaava-alueen ulkopuolella purojen ja jokien ylläpito sovitaan erikseen, mikäli ei ole olemassa esimerkiksi ojitusyhteisöä tai
muuta sopimusta.
Uomaan liittyvien alitusten kohdissa Kirkkonummea leimaa useat rumpurakenteet Liikenneviraston hallinnoiman moottoritien ja rataosuuden alitse. Rumpurakenteet ovat aikoinaan mitoitettu johtamaan keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva ylivirtaamatilanne. Mitoitusvirtaamat voivat valuma-alueen tiivistyessä kasvaa ja tämä kasvu tulee lähtökohtaisesti
kompensoida valuma-alueen hulevesien viivytysrakenteilla. Painopiste viivytysrakenteiden toteutuksessa tulee olla tilapäisten tulva-alueiden varaamisella poikkeuksellisten sadetilanteiden varalle. Yksittäisen pinta-alaltaan pienen suunnittelukohteen hulevesien viivytystarpeen
perustuminen harvinaisen sadetapahtumien vesimäärän viivyttämiseen sillä perusteella, että
alajuoksulla on radan tai tien alitus ei ole tarkoituksenmukaista. Etenkin laajoilla valuma-alueilla tulvatilanteen aiheuttavien sadantamäärien (40-100 mm) hallinta yksittäisillä kiinteistöillä
ei ole realistista. Radan ja moottoritien alitusten aukkorakenteiden ylläpito on tärkeää ja keskeistä myös kunnan hulevesijärjestelmän toiminnan kokonaisuuden kannalta. Vastuu on tien
tai radan ylläpitäjällä ellei muuta ole sovittu. Suunnittelutyössä on myös huomioitava teistä ja
radoista vastaavien viranomaisten lähtökohtaisesti kielteinen kanta tie- ja rataojien käyttämiseen hulevesien purkureittinä. Tulvareittejä on käsitelty erikseen kappaleessa 4.4.

5.4.2

Vastaanottavan vesistön herkkyys
Vastaanottavan vesistön ja yksittäisten herkkien luontokohteiden vaikutus hulevesien hallintarakenteiden suunnittelussa on tapauskohtaista, mutta aina pitää huomioida valuma-aluelaajuinen näkökulma. Suunnittelussa tulee huomioida niin tulevan maankäytön luonne hulevesikuormittajana kuin vastaavan ottavan vesistön herkkyys muutoksille paikallisen vesitalouden muutoksille. Vähäliikenteinen tonttikatu verrattuna raskaasti liikennöityyn kokoojakatuun
aiheuttavat erilaisin vaatimuksia hulevesien käsittelylle. Teollisuuskiinteistöt voivan toiminnan
luonteesta riippuen kuulua erillisen ympäristöluvan arvioinnin piiriin hulevesienkin osalta
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mutta laajat kaupalliset ja teolliset hankkeet ovat usein vaikutuksiltaan lähtökohtaisesti eri
luokassa kuin esimerkiksi harvaan rakentuva omakotitaloalue. Se mihin hulevedet päätyvät on
kuitenkin määräävässä roolissa hulevesien laadullisen käsittelytarpeen arvioimisessa. Kirkkonummen järvistä on jo kerätty säännöllisesti aineistoa, mutta etenkin pienvesistä tarvitaan
vielä lisää tutkimustietoa.
Vastaanottavan vesistön herkkyydelle ei ole yleisesti käytettyä määritelmää vaan se perustuu
tapauskohtaiseen harkintaan. Tyypillisiä hulevesien aiheuttamille muutoksille herkkiä kohteita
ovat pienet lammet tai järvet, joiden valuma-alueesta suhteellisen suuri osa muuttuu rakentamisen myötä. Pienet purot ovat herkkiä laadullisen muutoksen lisäksi äärevöityville ali- ja
ylivirtaamille mitkä voivat voimistaa uoman erodoitumista ja vähentää alivirtaamakausien virtaamia merkittävästi. Merialueilla voi laadullinen hallinta korostua johdettaessa hulevesiä esimerkiksi suojelualueelle tai uimarannan läheisyyteen. On tärkeää huomata, ettei Suomessa
toistaiseksi ole yleisiä ohjeistuksia tai määräyksiä hulevesien laadulliselle hallinnalle. Maailmalla on esimerkkejä yleisistä ohjeistuksista, jotka voivat koskea esimerkki tietyn raja-arvon
vuoden keskimääräisen vuorokausiliikenteessä ylittävän tieosuuden hulevesien pakollista käsittelyä ennen eteenpäin johtamista.

5.4.3

Maisema ja turvallisuus
Maanpäällisten hulevesirakenteiden (uomat, viivytysaltaat, kosteikot ja biosuodatusalueet)
esteettisen vaatimukset riippuvat kohteen sijainnista. Asemakaava-alueella, keskustoissa ja
asuinalueiden läheisyydessä tulee huomioida kohdetta suunnitellessa maisemallinen/kaupunkikuvallinen tavoitetaso sekä korostunut ylläpitotarve (roskien poistaminen ja kasvillisuuden
säännöllinen hoito/niittäminen), jotka vaikuttavat rakenteen kokonaiskustannuksiin. Tiealueiden ja sivussa sijaitsevien rakenteiden suunnittelussa ulkonäkö ja viimeistely ei ole keskiössä
vaan pääpaino on teknisessä toimivuudessa.
Uomien ja viivytysaltaiden turvallisuus tulee huomioida suunnittelussa. Tulvatilanteissa rakenteissa voi esiintyä voimakkaista virtauksia ja talviaikaan jääkansi voi pettää. Suunnitellussa tulee varmistaa riittävän loivat luiskat turvallisen ylös pääsemisen varmistamiseksi. Hulevesirakenteeseen liitettävällä infotaululla voidaan parantaa yleistä tietoisuutta hulevesistä ja kyseisten rakenteiden tarkoituksesta. Tiettyjen erityiskohteiden, kuten päiväkodin, läheisyys voi
tuoda korostuneen tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi. Aitaaminen on yksi vaihtoehto
mutta voi tuoda myös epätoivottua kiinnostusta rakenteeseen ja haitata ylläpitoa.

5.4.4

Maaperäolosuhteet
Kirkkonummen maaperä on valtaosin savista tai kallioista. Savinen maaperä ei mahdollista laajamittaista hulevesien imeyttämistä. Hankekohtaisesti tulee kuitenkin selvittää kulloisen suunnittelualueen maaperäolosuhteet ja pyrkiä ensisijaisesti hyödyntämään mahdolliset vyöhykkeet joissa imeytyminen on mahdollista. On tärkeää huomata, että myös savinen maaperä
imee jonkin verran vettä (ns. makrohuokoset → kasvien, puiden juuret, maaperän eliöstön
reitit) ja esimerkiksi avouomista ja viivytysaltaista aina kulkeutuu osa hulevesistä maaperään.
Kirkkonummella, etenkin mäkisillä alueilla, on paljon avokallioita tai kallioperä on lähellä
maanpintaa. Näillä alueilla tulisi hyödyntää luontaisia painanteita, joissa vesi viipyy ja tukee
luontaista vesitaloutta hyödyntäen mm. kasvillisuutta ja myös eläimiä. Kalliopainanteistakin
vettä imeytyy kallioperän rakoihin ja myös haihtuu etenkin kesäaikaan vähentäen hulevesivirtaamia alajuoksulla. Liitteessä 6A on esitetty Kirkkonummen kunnan alueen maaperäkartta ja
pohjavesialueet. Sulfidisavialueista on olemassa yleisluonteinen kartta. Tapauskohtaisesti harkiten etenkin laajemmissa uomien perkaushankkeissa tulee tehdä lisäselvitykset sulfaattimaiden esiintymisestä ja mahdollisista riskeistä ympäristölle.
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Maankäyttöhankkeiden osuessa pohjavesialueille tulee tietyt reunaehdot huomioida. Useissa
kunnissa on rakennusjärjestyksessä pohjavesialueiden osalta määrätty, että hulevedet tulee
johtaa mahdollisimman nopeasti pois pohjavesialueelta. Kirkkonummen rakennusjärjestyksessä asiaa ei ole käsitelty. Pohjavesialueille suositetaan lähtökohtaisesti imeyttämistä, jotta
muodostuvan pohjaveden määrä ei vähenisi. Jos valuma-alueelle on sijoittunut kuormitteisia
hulevesiä muodostavia maankäyttömuotoja kuten logistisia työpaikka-alueita tai muuta teollisuutta ja riski pohjavesien laadun heikentymiselle ei ole hallittavissa, tulee hulevedet tällöin
johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

5.4.5

Topografia, korkeuserot
Kirkkonummen pohjoisosa on mäkistä, järvien ja pienten lampien leimaamaa aluetta. Eteläosa
keskustasta etelään merelle päin on selvästi alavampaa (Liite 6B). Yksittäisissä hankkeissa tulee varmistaa kuivatusvesien johtaminen haittaa aiheuttamatta alajuoksulle. Tämän lisäksi tulee selvittää hankealueen yläpuolisten valuma-alueiden vesien johtaminen suunnittelukohteen ohitse tai tarvittaessa läpi ja varmistaa myös poikkeustilanteiden, harvinaisten rankkasateiden, aiheuttaminen virtaamien johtaminen alueen läpi ja selvittää myös tulvareitin alajuoksu riittävän pitkälle ja tunnistaa mahdolliset siellä esiintyvät riskit. Hulevesisuunnitelmiin
tulee liittää kuvaus tai kartta tulvareiteistä. Tämän lisäksi on tärkeä arvioida tulvareitillä mahdolliset liikkuvat vesimäärät edes karkeasti. Topografian perusteella pintavaluntareitit saadaan nykyään (laserkeilausaineisto ja soveltuvat ohjelmistot) kätevästi määritettyä. Tulvareitin yläpuolisen valuma-alueen koko on oleellinen tieto, kun arvioidaan tulvareitin merkittävyyttä ja kuinka suureen tulvavirtaamaan tulee varautua maanpäällä tai runkoviemäreissä.
Kuivatuksen pääreittien suhteen hankalaa aluetta ovat Kirkkonummen eteläosan vietoltaan
loivat uomat, joissa onkin havaittu ongelmia. Loivat avouomat ovat herkkiä keräämään kiintoainesta eivätkä keskimäärin pienet virtausnopeudet riitä puhdistaan uomia työntämällä kiintoainesta alajuoksulle merelle päin. Pienet virtausnopeudet ja kerääntyvä ravinnerikas kiintoaineis luovat myös hyvät elinolosuhteet kasveille. Liialliset kasvustot vähentävät virtauskapasiteettia edelleen. Näissä olosuhteissa uomien säännöllinen ylläpito on keskeistä kuivatusjärjestelmän yleisen toiminnan kannalta ja myös tulvariskien pienentämiseksi. Laajempia siivousperkauksia tulisi tehdä arviolta muutaman vuosikymmen välein. Laajempia toimenpiteitä voidaan vähentää säännöllisesti tapahtuvalla pienimuotoisella kunnostamisella. Uomien perkauksien yhteydessä tulee huomioida myös ekologiset ja maisemalliset olosuhteet ja tulisikin
puhua uomien kunnostamisesta. Kunnostamisen yhteydessä voidaan uoman ylläpitoakin helpottaa erilaisilla suunnitteluratkaisulla. Uomaan voidaan mm. suunnitella alueita jotka tehdään hieman syvemmiksi ja leveämmäksi muuhun uomaan verrattuna. Näin voidaan kiintoaineen kertyminen keskittää paremmin yksittäisiin kohtiin, joista sen poistaminen on yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa.

5.4.6

Maankäyttö ja tiivistyvä kaupunkiympäristö
Tehokkain tapa huomioida ja vaikuttaa hulevesien hallintaan on varata ajoissa luontaisesti sopivat alueet tilapäisiksi puskurialueiksi ja tulvareiteiksi. Alueen luonteesta riippuen nämä alueet voivat olla alavimpien kohtien olemassa olevia painanteita. Rakennetummassa ympäristössä esimerkiksi puiston tasaukset suunnitellaan siten, että harvinaisissa tulvatilanteissa tietyt alueet saavat jäädä veden alle tai toimiva tulvareitteinä. Normaaliin puisto yms. käyttöön
näiden tilavarausten ei tarvitse vaikuttaa kunhan huolehditaan ettei kastuessaan vahingoittuvia rakenteita sallita alueille. Jälkikäteen alueiden ollessa jo rakennettuja on hyvin vaikeata
varata vastaavia alueita tai vähintäänkin se on erittäin kallista. Yksityisillä kiinteistöillä on oma
roolinsa hulevesien hallinnassa mutta etenkin laajoilta valuma-alueilta muodostuvat vesimäärät ovat rankkasateilla niin suuria, ettei kiinteistökohtainen hulevesien hallinta yksin riitä ääritilanteissa. Liitteessä 6C on esitetty yleiskuvaus Kirkkonummen nykyisestä maankäytön tilanteesta.
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Yleissuunnitelmassa selvitettävät olosuhdetekijät

OLOSUHDETEKIJÄ

TAVOITE JA MIKSI AINEISTO TARVITAAN

Valuma-alue ja virtausreittikartat

Laaditaan selkeät koko kunnan alueen valuma-alue ja virtausreittikartta. Kartan
tarkkuus (esim. valuma-aluejako, tärkeimmät kuivatusreitit) yksityiskohtaisempi
siellä missä hulevesiä muodostuu eniten tai minne on tulevaisuudessa painetta
maankäytön kehittymiselle. Aineiston avulla muodostuu nopeasti kokonaiskuva
miten yksittäinen hanke sijaitsee koko valuma-alueen mittakaavassa, ja mitä reunaehtoja purkureiteillä sijaitsee (rata, rummut yms). Virtausreittikartalla esitetään Hulevesien runkoviemärit ja kuivatuksen kannalta keskeisimmät avouomat
sekä niihin liittyvät rummut/sillat. Samassa yhteydessä kartoitettava nykyiset hulevesien hallintarakenteet ja ne esitetään osana järjestelmää.
Aineistoa voidaan käyttää myös hulevesitietojärjestelmän pohjana, johon kerätään tietoa kuivatusjärjestelmän kunnosta, tehdyistä toimenpiteistä ja mahdollisista kunnostustarpeista

Kunnossapito-ohjelma

Edellisen aineiston avulla selvitetään sekä tarvittaessa sovitaan ja esitetään kartalla kuka vastaa minkäkin hulevesijärjestelmän osasta. Laaditaan seuraavaksi 10
vuodeksi ohjelma mitä järjestelmän osia (viemärit/rummut/avouomat/hallintarakenteet) tulee saneerata tai kunnostaa esim. perkaamalla
Kunnossapito-ohjelma raamittaa tarvittavat toimenpiteet kuivatusjärjestelmälle
tuleville vuosille sekä mahdollistaa niihin tarvittavien resurssien varaamisen. GISpohjaiseen kartta-aineistoon tai mahdolliseen hulevesitietojärjestelmään kerätään tietoa toteutuneista kunnossapitokustannuksista. Kertyvän tiedon avulla
kunnossapidon kustannukset tarkentuvat. Luonnollisesti samaan tietojärjestelmään kerätään havainnot kuivatusjärjestelmän ongelmista ja saneerauskohteista
tulevina vuosina.

Herkät luontokohteet

-Ympäristösuojelu-yksikön kanssa luokitellaan herkät kohteet. Tämän jälkeen ja
valuma-aluekartan avulla voidaan esittää alueet, joissa hulevesien laadullinen
(ja/tai määrällinen) hallinta korostuu. Tarvitaan täydentävää tietoa vesistöjen tilasta, erityisesti pienvedet, jotta kohteet voidaan tunnistaa ja luokitella
Aineiston avulla on mahdollista laatia selkeä ohjeistus millä menetelmillä ja mitoituksella laatua parannetaan kullakin alueella. Menetelmiä esim. uuden rakentamisen ohjeistus suodattamaan hulevedet tai perustamaan kosteikko, tarvittaessa öljynerotus tms.
Työssä esitetään myös kohteet, joissa voidaan olemassa olevassa tilanteessa parantaa hulevesien laatua. Keinoja mm. kosteikon rakentaminen uomaan ennen
purkua järveen. Pohjavesialueet tulee esittää kartalla ja lähtökohdat erityyppisille hankkeille, miten hulevedet tulee käsitellä tai johtaa pois alueelta.

Tilavaraukset tulvatilanteisiin

Suunnitellaan, mitoitetaan ja esitetään kartalla tilavarukset hulevesien tulvatilanteita varten yleisissä alueilla. Laadittua hulevesimallia käytetään mitoituksessa
apuna. Ohjaa maankäytön suunnittelua tulevaisuudessa.
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Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta
Maata ja kiviainesta kaivettaessa tai louhittaessa kaivantoihin kerääntyy vettä. Työmaavesi
muodostuu kaivantoon suotautuvasta pohja- ja /tai orsivedestä, suoraan taivaalta satavasta
sadevedestä, kaivantoa ympäröiviä pintoja pitkin valuvasta hulevedestä sekä erilaisissa työmenetelmissä, kuten porauksessa käytettävästä vedestä.
Kaivantoon kertyvään veteen saattaa kulkeutua kaivannon ja sen ympäristön maaperästä, ympäröiviltä pinnoilta ja rakenteista, erilaisista työmenetelmistä, kuten räjäytyksistä, betonoinnista ja injektoinnista sekä työkoneista kiintoainetta, ravinteita ja muita ympäristölle haitallisia
aineita. Yleensä rakentaminen edellyttää, että työmaavedet pumpataan tai muulla tavoin johdetaan pois kaivannosta.
Työmailta sellaisenaan hule- tai jätevesiviemäreihin johdettavat vedet voivat aiheuttaa viemäreiden, -kaivojen, pumppaamoiden, ym. rakenteiden ja uomien liettymistä, tukkeutumista ja
eroosiota. Jätevesiviemäriin johdettaessa käsittelemättömistä, haitallisia aineita sisältävistä
jätevesistä voi olla haittaa myös viemärilaitoksen työntekijöille ja jätevedenpuhdistamoiden
toiminnalle. Työmaaveden johtaminen viemäriin edellyttää vesihuoltolaitoksen luvan.
Haittojen ennalta ehkäisemiseksi työmaavesien käsittely ja pois johtaminen työmaalta tulee
suunnitella osana rakentamisen suunnittelua hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä.
Seuraavassa esitetään tiivistetysti muiden pääkaupunkiseudun kuntien työmaavesien hallintavaatimuksia sekä suositus Kirkkonummelle sovellettavista käytännöistä.
Peruslähtökohtana tulee olla, että rakennustyön aikaisen hulevesien käsittelyn tulee vastata
rakennuskohteen laajuuden ja paikallisten ympäristöolosuhteiden mukaan määräytyvää rakennetun vaiheen hulevesien käsittelyn vaatimustasoa.
Mikäli rakennustyön aikana läpäisemättömän pinnan määrä on suurempi kuin valmiiksi rakennetulla alueella tulee tämä huomioida rakenteiden mitoituksessa.
Mikäli rakennuskohteen toteutusvaiheessa on erityistekijöitä, jotka aiheuttavat normaalia
korkeampia vesistövaikutuksia, huomioidaan tämä vedenhallintaratkaisumenetelmien valinnassa ja tarvittaessa vesien purkukohteen valinnassa.

5.5.1

Työmaavesien laatuvaatimuksia
Vesistöön, ojiin ja hulevesiviemäreihin johdettavan ja maahan imeytettävän työmaaveden tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai haittaa rakennetulle ympäristölle ja sen rakenteille, kuten hulevesiviemärin tukkeutumista tai syöpymistä.
Pääkaupunkiseudun kaupungeissa käytössä olevia ohjeellisia raja-arvoja vesistöön, ojiin tai
maaperään johdettavan työmaaveden yleiselle laadulle ovat:
•

Kiintoaine < 300 mg/l

•

pH:n 6-9

•

lämpötila < 25ºC

•

öljyt < 5 mg/l eikä näkyvää öljykalvoa

Tarvittaessa edellytetään poistettavan veden laatua selvitettävän näytteenotoin ja laboratorioanalyysein. Vedenlaadun tutkiminen voi olla tarpeen esimerkiksi louhintatyömailla, pilaan-

Kirkkonummen hulevesiohjelma

21.11.2017

41 (55)

tuneen maaperän työmailla ja työmailla, joilla käytetään tuotteita, joista voi liueta poistettaviin vesiin haitta-aineita. Jätevesiviemäriin johdettaessa, myös veden määrä tulee pystyä mittaamaan luotettavin menetelmin laskutusta varten.

5.5.2

Työmaavesien aiheuttamien haittojen hallintamenetelmiä
Työmaavesien hallinnassa voidaan käyttää samanlaisia vedenkäsittelyn menetelmiä, joita
muutenkin käytetään hulevesien määrällisessä ja laadullisessa hallinnassa. Esimerkkejä menetelmistä ja niiden käyttökohteista työmailla on esitetty alla (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.).
Taulukko 5

Esimerkkejä työmaavesien aiheuttamien haittojen hallinnasta

Poistettava aine tai ominaisuus

Käsittelymenetelmiä

Kiintoaine ja siihen sitoutuneet
haitta-aineet ja ravinteet

Veden viivytys ja selkeytys laskeutusaltaissa, kosteikoissa tai painanteissa
Hiekanerotus
Hiekka-, kangas- tai muu suodatus
Kemiallinen saostus eli flokkaus
Märkäsykloni

Eroosio-ongelmat

Suodatinkankaat ym. kiintoainesta pidättävät menetelmät
Riittävät suojavyöhykkeet pienvesien reunoille

Öljy

Öljynerotin (tehdasvalmisteinen tai pinnan eroihin perustuvat altaat + öljypuomit /suodatinkankaat), aktiivihiilisuodatin

Alhainen tai korkea pH

pH:n säätö hapolla tai emäksellä

Ravinteet (typpi (N) ja fosfori (P))

Biologinen ja/tai kemiallinen puhdistus (saostus, ilmastus, laskeutus)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC)

Ilmastus + aktiivihiilisuodatin, katalyyttinen poltto

Muut orgaaniset yhdisteet

Aktiivihiilisuodatin

Liuenneet metallit

Saostaminen kemikaaleilla, ultrasuodatus, käänteisosmoosi

Joissain tapauksissa riittävä työmaavesien laadullinen hallinta voi olla hankala tai mahdoton
toteuttaa työmaaoloissa. Tällöin voi olla tarpeen kuljettaa poistettava vesi, mikäli se todetaan
erityisen kuormittavaksi, loka-autolla muualle käsiteltäväksi tai johtaa vesi jätevesiviemäriin.
Hulevesien hallintarakenteiden imeytys- ja suodatuskerrokset uusitaan rakentamisen päätyttyä, jos rakentamisaikainen hallintajärjestelmä hyödynnetään rakennuskohteen viimeistelyssä, sillä rakentamisen aikaiset, huonolaatuiset hulevedet usein tukkivat läpäisevät pinnat ja
niiden alusrakenteet.
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Työmaavesiä koskevat lupakäytännöt
Haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseen tähtäävä rakentamisen aikaisen vesienhallinnan tason määrittely edellyttää yhteistoimintaa kunnan eri viranomaisten välillä, erityisesti
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön välillä.
Rakennusluvan hakemisen yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee laatia hulevesiselvitys, jonka perusteella on helppo arvioida kohteen erityispiirteet sekä rakentamisen aikainen hulevesien hallinnan taso. Selvitysten arvioinnin helpottamiseksi suositellaan, että kunnalle laaditaan lomakemuotoinen hulevesiselvityspohja, joka yhdenmukaistaa selvityksiä ja
jonka perusteella on helppo yksiselitteisesti arvioida rakennushankkeen vaatima vesien käsittelyn taso. Kohteissa, joissa ei havaita tarvetta edellyttää rakentamisen aikaisten vesien käsittelyltä perustason vaatimuksista poikkeavaa vaatimustasoa rakennusvalvonta myöntää luvan
ja tiedottaa rakennushankkeeseen ryhtyvää kunnan vaatimista toimenpiteistä vesienhallinnan
suhteen. Vesienkäsittelyn osalta erityistoimenpiteitä edellyttävissä rakennuskohteissa kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ottaa kantaa rakennushankkeelta vaadittavaan työmaavesien hallinnan tasoon sekä siihen, voidaanko työmaavedet johtaa maastoon, hulevesiviemäriin
vai joudutaanko ne johtamaan jätevesiviemäriin.
Työmaavesien johtaminen hule-, tai jätevesiviemäriin vaatii aina luvan vesihuoltolaitokselta,
jossa määrätään tarvittaessa myös poistoveden maksimivirtaamasta.
Mikäli työmaavesille nähdään tarve johtaa jätevesiviemäriin, voidaan ennen liitoskohtalausuntoa työmaan koosta ja kestosta sekä työmaaveden laadusta riippuen edellyttää lisäksi vesihuoltolaitoksen myöntämän viemäröintiluvan. Viemäröintilupa edellytetään tyypillisesti, kun
työmaavesiä johdetaan jätevesiviemäriin pilaantuneiden maiden kunnostustyömailta tai
isoilta louhintatyömailta.
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta tulee hakea ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa lain 28 §:n 1 kohdan mukaiselle toiminnalle, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista
(esim. pitkäaikainen työmaa, josta ympäristölle haitallisia työmaavesiä johdetaan hulevesiviemäriin ja/tai suoraan vesistöön).

5.5.4

Suositus työmaavesiä koskevista käsittelyvaatimuksista Kirkkonummella
Työmaavesien käsittely tulee suunnitella osana muuta rakentamisen suunnittelua. Suunnitelman laatiminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla ja suunnitelmassa tulee esittää
seuraavat:
1) Laskennallinen arvio työmaalta poistettavien vesien määrästä sekä luonnontilaisen ja
rakentamisen aikaisen enimmäisvirtaama ilman virtaaman tasausta sekä työmaaveden
virtaamantasausta varten rakennetavan menetelmän mitoitus.
2) Esitetään poistettavien vesien johtamistapa ja –kohde (myös lopullinen kohdevesistö
esim. lähin puro).
3) Arvio veden laadusta kaksiportaisella asteikolla eli onko kyseessä tavanomainen työmaavesi, jonka käsittelyssä edellytetään perustason vaatimuksia vai onko kyseessä rakennuskohteen erityispiirteistä johtuen kohde, jossa edellytetään tavanomaista vaativampaa
työmaaveden käsittelyä.
4) Vesien käsittelyyn ja johtamiseen tarvittavien lupien ja suostumusten tarve - haetaan
tarvittavat luvat ja suostumukset.
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5) Tarvittavat vesien käsittelymenetelmät ja –laitteistot ja niiden mitoitus sekä rakenteiden
sijoittaminen työmaalle.
6) Tarvittaessa poistettavan veden tarkkailu: analyysit, näytteenottopaikka ja –tiheys
7) Vesien käsittelylaitteistojen edellyttämät käyttö- ja huoltotoimenpiteet (esim. lietteiden
ja sakkojen tyhjennystiheys ja vastaanottopaikat), aikataulu sekä nimetyt vastuuhenkilöt.
8) Käytäntö työmaanaikaisesta kirjanpidosta vesien käsittelylaitteistojen käyttö- ja huoltotoimenpiteistä.
9) Toimenpiteet poikkeus- ja onnettomuustilanteissa.
Ehdotus toimenpidekäytännöistä Kirkkonummella:
1) Asetetaan olosuhteista riippuen työmaaveden käsittelylle joko perustason tai korotetun
vaatimustason mukainen käsittelyvaatimus. Kirkkonummen kunnassa on tunnistettu seuraavia tekijöitä, joiden takia työmaaveden käsittelyltä voidaan edellyttää korotettua vaatimustasoa:
o

kaivuutyöt sulfaattisavialueella

o

rakennuskohteen sijainti ympäristöltään herkällä alueelle tai sen vaikutusalueella

o

runsaat räjäytystyöt

o

maaperän pilaantuneisuus

Mikäli maaperän pilaantuneisuus edellyttää erityistoimenpiteitä, edetään ELY-keskuksen
edellyttämien menetelmien mukaisesti.
2) Rakennushankkeet jaotellaan tavanomaisiin ja korotetun vaatimustason hankkeisiin (Taulukko 6). Taulukossa on esitetty rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyn erityispiirteet eri tilanteissa.
3) Kun työmaavedet poistetaan hulevesiviemäriin, kunta edellyttää, että ne eivät aiheuta hulevesiviemärin tukkeutumista eivätkä syöpymistä.
Hulevesiohjelman jatkotoimenpiteenä suositellaan laadittavan osaksi rakennuslupahakemusta lomakemuotoinen hulevesiselvityskaavake, jonka perusteella rakennushankkeeseen
ryhtyvän on helppo laatia yhdenmukainen ja helposti tulkittava hulevesiselvitys ja jonka perusteella rakennusvalvonnan helppo päättää työmaan vesienhallinnan vaatimustaso perustason tai korotetun vaatimustason mukaiseksi. Kaavakkeeseen tulee sisältyä karttaesitys Kirkkonummen alueista, joilla lähtökohtaisesti edellytetään erityistoimenpiteitä työmaavesien käsittelyltä. Korotetun vaatimustason hankkeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ottaa
kantaa rakennushankkeelta vaadittavaan työmaavesien hallinnan tasoon sekä siihen, voidaanko työmaavedet johtaa maastoon, hulevesiviemäriin vai joudutaanko ne johtamaan jätevesiviemäriin.
HSY:n jätevedenpuhdistamoille johdettavan veden osalta noudatetaan seuraavia käytäntöjä,
jotka tulee ottaa huomioon kohteissa, jotka edellyttävät työmaavesien johtamista jätevesiviemäriin:
1) Jätevesiviemäriin johdettavan veden yleiset laatuvaatimukset määritellään ”jätevedenpuhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot” asiakirjassa, joka liitetään kaikkiin viemäröintilupiin.
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2) Jätevesiviemäriin johdettavan veden määrä tulee pystyä mittaamaan luotettavin menetelmin laskutusta varten. Poistoveden laadusta riippuen jäteveden käyttömaksu voidaan
periä korotettuna.
3) Viemäröintiluvissa voidaan asettaa tapauskohtaisesti myös muita vaatimuksia. Viemäröintiluvissa voidaan esim. edellyttää hakijaa selvittämään viemärin kuvaustarve ennen töiden
aloittamista ja töiden päättymisen jälkeen.
4) Erityistapauksissa työmaaveden laatu tulee selvittää näytteenotoin ja laboratorio-analyysein. Näytteenoton tiheys sekä analysoitavat aineet määritellään viemäröintiluvassa.
5) Joissain tapauksissa poistovesi on myös puhdistettava ennen viemäriin johtamista esim.
öljynerotuksella tai aktiivihiilisuodatuksella viemäröitävän veden laadun takaamiseksi.
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Taulukko 6 Työmaavesien käsittelyn vaatimukset
Hankkeen luokka
Rakennushankkeen kuvaus

Perustaso
Rakennushankkeet, joiden työmaavesien osalta ei ole korotetun vaatimustason mukaisia tarpeita

Korotettu vaatimustaso
Rakennushankkeet, joiden työmaavesien osalta on paikallisista olosuhdetekijöistä syytä korottaa työmaavesien käsittelyvaatimuksia tai asettaa käsittelyvaatimuksille erityisvaatimuksia. Tällaisia voivat olla mm seuraavat:
-

Vaatimustaso hulevesienhallinnan
rakenteiden ja työmaan jälkihoidon osalta

Kiintoaineen erottamiseksi tulee työmaavedet johtaa kohteeseen soveltuvan
hulevesien käsittelyyn soveltuvan järjestelmän kautta.
Työmaa-alueelle jätetään kasvillisuusvyöhykkeet ojien, purojen ja norojen reunoille. Koneiden ojien, purojen, ja norojen ylityspaikat tulee esittää suunnitelmissa. Käytetään ylityksiin tilapäistä siltaa tai rumpuja.
Suunnitellaan kaivumassojen sijoituspaikka mahdollisimman kauas ojien, norojen, purojen järvien ja meren rannoista (mieluiten tulvakorkeuden yläpuolelle).
Läjityksessä huolehditaan veden poispääsystä joko suodattumalla tai ylivuotopadon avulla.
Työmailla tulee olla selkeät toimintaohjeet mahdollisten päästöjen ja öljyvahinkojen varalta. Kaikki öljyvahingot kuten päästöt vesistöön on ilmoitettava
hätäkeskukseen.
Työmaa-alueen aurauslumet sijoitetaan niin, etteivät ne sulaessaan likaa, samenna tai muuten pilaa lähivesistöjä.

Työmaavedet johdetaan

Suunnitellaan etukäteen myös työmaan jälkeiset toimenpiteet: Ylityspaikkojenpuhdistaminen ja alueen siistiminen sekä muu maisemointi.
Maastoon tai hulevesiviemäriin

Kaivuutyöt sulfaattisavialueilla
Runsaasta louhinnasta johtuva räjähdeaineiden käyttö
Rakennuskohteet, joissa kaivetaan pilaantuneita maa-aineksia
Rakennushankkeen vaikutusalueella eroosiolle tai liettymiselle herkkiä vesistöjä
Rakennushanke pohjavesialueella
Rakennushankkeen vaikutusalueella ympäristön vesitaseen osalta
herkkiä biotooppeja
Rakennushankkeen vaikutusalueella luonnonsuojelulain ja vesilain
mukaiset erityiskohteet

Vesienhallinnalle asetetaan tapauskohtaisesti erityisvaatimukset, joita voivat
olla esim:
-

Tehostettu virtaaman tasaaminen
Tehostettu eroosiosuojaus
Tehostettu kiintoaineen erotus
Öljynerotus
pH:n säätö
PIMA kohteissa Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukainen kaivantovesien käsittely
Räjähdysainejäämien vähentäminen tai räjäytysvesien johtaminen
jätevedenpuhdistamolle
Jätevesiviemäriin johdettavan veden mittaus

Eroosioherkkien ja muiden teknisesti vaikeiden kohteiden kaivuu ajoitetaan
mahdollisimman vähänsateiseen ajankohtaan (kesällä heinä-elokuuhun tai talvella maan ollessa roudassa)
Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on, että maastoon tulee merkitä ja
suojata erityisen herkät alueet, kuten lähteet, joissa ei saa liikkua koneilla.
Tapauskohtaisen harkinnan mukaan maastoon, hulevesiviemäriin tai jätevesiviemäriin
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Hulevesien hallintarakenteet edellyttävät säännöllistä ja asianmukaista kunnossapitoa. Hallintarakenteiden kunnossapidolla pyritään varmistamaan niiden toimivuus. Kunnossapito on keskeinen osa infraomaisuuden elinkaarta ja onnistuessaan se pidentää hallintarakenteen käyttöikää sekä siirtää tavanomaisia kunnossapitotoimia kalliimpien peruskunnostusten aikataulua eteenpäin. Pahimmillaan hallintarakenteiden kunnossapidon laiminlyönti voi edesauttaa
haitallista tulvimista, joka aiheuttaa taajama-alueilla lähes poikkeuksetta mm. taloudellisia rasitteita. Lisäksi ilman säännöllistä kunnossapitoa hallintarakenteeseen tehdyt investointikustannukset menevät hukkaan. Hulevesitiedon systemaattinen hallinta luo edellytykset hulevesijärjestelmään kuuluvan infraomaisuuden hallinnalle ja kehittämiselle kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti hulevesien hallinnan kehittäminen lisää kunnossapidon kustannuksia verrattuna
tavanomaisiin kuivatusratkaisuihin, mihin on varauduttava.
Rajallisten kunnossapidon resurssien riittävyyden kannalta on tärkeää optimoida ja priorisoida
kunnossapitotoimet. Tuotto-panos -suhteeltaan järkevintä on priorisoida kunnossapitotoimenpiteet hulevesijärjestelmän niihin osiin, joissa kunnossapidon laiminlyönti aiheuttaisi suurimman haitan.
Hulevesien hallintarakenteiden kunnossapidolle tulee luoda parhaat mahdolliset edellytykset
niiden sijaintipaikan valinnassa. Lisäksi erot kunnossapidon intensiivisyydessä vaihtelevat merkittävästi hallintamenetelmästä toiseen, mihin tulisi kiinnittää huomio menetelmää valittaessa. Hulevesien hallintarakenteiden kunnossapitointensiivisyys sekä suunnittelussa huomioon otettavat kunnossapidolliset seikat käyvät ilmi liitteissä 1 ja 2.

6.2

Hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjelma
Kunnossapidon resurssien optimoinnin ja priorisoinnin kannalta on tärkeää luoda Kirkkonummen kuntaan hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjelma, jotta kunnossapitotoimet
voidaan kohdentaa ajallisesti ja logistisesti kustannustehokkaasti.
Kunnossapito-ohjelman lähtötiedoksi tulee tunnistaa hulevesijärjestelmän kriittisimmät osat
ja kartoittaa jo aiemmin rakennetut hallintarakenteet. Näiden hallintarakenteiden kunnossapito ohjelmoidaan niiden kuntoon perustuen. Mikäli nämä hallintarakenteet edellyttävät peruskunnostusta, suoritetaan se ennen säännöllisen kunnossapidon aloittamista. Uudet hallintarakenteet lisätään kunnossapito-ohjelmaan niiden valmistuessa ja mahdolliset alkuvaiheen
kunnossapitotoimet huomioidaan. Kunnossapito-ohjelmaan ohjelmoidaan myös hallintarakenteiden peruskunnostuksen aikataulu. Kunnossapito-ohjelman hallintarakenteille määritellään hoitoluokka rakenteen kaupunkikuvallisen merkittävyyden mukaan.

6.3

Kunnossapitotoimenpiteet
Kunnossapitotoimenpiteet vaihtelevat määrällisesti ja laadullisesti hallintarakenteittain. Intensiivisintä kunnossapitoa edellyttävät herkästi tukkeutuvat suodatus- ja imeytysrakenteet
sekä hallintarakenteet, joiden puhdistusvaikutus perustuu kasvillisuuden biologiseen toimintaan. Keveimmillään kunnossapito on vain hallintarakenteiden toimivuuden ja kunnon säännöllistä tarkkailua. Järeämpiä kunnossapitotoimenpiteitä ei tällöin ole välttämätöntä suorittaa, mikäli kunto säilyy vuodesta toiseen moitteettomana. Tämä on mahdollista esimerkiksi
alueilla, joiden maankäyttömuodot ovat luonteeltaan sellaisia, joilla hulevesiä ei muodostu
runsaasti eikä niihin kohdistuva laadullinen kuormitus ole suurta. Tarkkailu on vaivattominta
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avoimissa hallintarakenteissa. Erityyppisien maanalaisten hallintarakenteiden tarkkailu puolestaan edellyttää tarkempaa ymmärrystä rakenteen teknisestä toiminnasta eikä kunnossapitotarve hahmotu päältä päin.
Hallintarakenteiden siivoaminen irtoroskasta on myös kunnossapitotoimenpiteenä keveimmästä päästä, eikä se edellytä tekijältään syvällistä perehdytystä työhön. Se on silti kunnossapitotoimenpiteenä tärkeä paitsi ympäristön viihtyisyyden ja hulevesirakenteiden yleisen imagon kannalta mutta myös järjestelmän tukkeutumisriskin kannalta.
Keskeisimmät kunnossapitotoimenpiteet on koottu kunnossapito-ohjeisiin, jotka on esitetty
liitteessä 1. Ohjeet on jaettu hallintarakennetyypeittäin neljään ryhmään kunnossapitotoimenpiteiden samankaltaisuuden mukaan.

6.4

Lumien läjitys hallintarakenteisiin
Lumien läjitys hulevesien hallintarakenteisiin on mahdollista tietyin edellytyksin. Lumien sulamisvesiä voidaan ohjata hulevesiä viivyttäviin rakenteisiin mielellään esikäsittelyn kautta. Lumien läjittäminen suoraan katuojaan tai viivyttävään rakenteeseen on myös mahdollista, kunhan lumien sisältämät epäpuhtaudet eivät päädy vastaanottavaan vesistöön eivätkä ne aiheuta esim. viivytysrakenteen purkujärjestelyn tukkeutumista tai muuta vahinkoa.
Lumien läjittämisessä hulevesireitille tai sen osaan tulee myös huomioida rakenteen välityskyvyn toiminta myös talvella. Erityisesti keväällä lumien sulamisvedet tulee voida johtaa hallitusti hulevesireitillä tulvariski huomioiden.
Lumien läjittämistä suodattaviin ja imeyttäviin järjestelmiin tulee välttää, sillä ne voivat kuormittua liikaa lumien mukana kulkeutuvasta kiintoaineksesta. Sulamisvesiä voidaan ohjata suodattaviin tai imeyttäviin järjestelmiin esikäsittelyn kautta. Biosuodatusrakenteisiin lumien läjittämistä ei suositella, sillä se aiheuttaisi kasvualustan pakkautumista. Lisäksi painanteen biologinen toiminta ei olisi vielä keväällä käynnistynyt, kun siihen olisi jo tarkoitus johtaa sulamisvesiä.
Lumien läjittämisessä tulee noudattaa Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä,
joissa on kielletty lumenkaatoalueiden sijoittaminen pohjavesi- ja ranta-alueille sekä lumenkaato suoraan vesistöön tai mereen.
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HULEVESIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN
Lähtökohdat
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella ja voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla. MRL:n mukaan hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Yleisenä tavoitteena on
kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueilla ja tässä keskeisenä työkaluna on kunnan hallinnassa oleva maankäytön suunnittelu ja kaavoitus.
Nykytilanteessa vastuu hulevesien hallinnasta on osin Kirkkonummen Vedellä, joka vastaa hulevesiviemäriverkostosta ja kiinteistöjen liitosasioista hulevesiverkoston toiminta-alueella.
Maankäytön tulosalueen Kunnallistekniikkapalvelut vastaa yleisten alueiden hulevesien hallinnasta ja kuivatuksesta sekä kunnan vastuulla olevien hulevesikaivojen, avo-ojien ja yleisen
alueen hulevesien hallintarakenteiden investoinneista sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta. Nykytilanteessa Kirkkonummen Vesi perii hulevesiviemäriverkostoon liittyviltä kiinteistöiltä huleveden liittymismaksuja, millä katetaan verkostoinvestointeja. Lisäksi kunta maksaa vuotuisista hulevesiviemäriverkoston investoinneista noin 30 %. Hulevesiviemäröinnin järjestäminen
on Kirkkonummen Vedelle tappiollista toimintaa, mitä on kompensoitu jätevesimaksutuloilla
aiheuttamisperiaatteen vastaisesti. Tällä hetkellä noin puolet asemakaava-alueen kiinteistöistä on liittynyt hulevesiviemäriverkostoon ja noin 1/6 hulevesiviemärin toiminta-alueella
olevista kiinteistöistä ei ole liittynyt.

7.2

Tuleva tilanne
Huomioiden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet hulevesien hallinnan kehittämisestä on
selvää, että vesilaitoksella ei ole edellytyksiä toimia hulevesien hallinnan päävastuullisena toimijana. Nykyisen kaltaisessa jaetun vastuun mallissa jouduttaisiin noudattamaan kahta lakia,
vesihuoltolakia laitoksen järjestämän hulevesiviemäröinnin osalta ja maankäyttö- ja rakennuslakia kunnan järjestämän hulevesien hallinnan osalta sekä erilaisia toiminta-alueita. Toiminnan
selkeyden ja tasapuolisuuden kannalta paras malli on, että kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on yhdellä toimijalla, jolloin koko prosessi yleissuunnittelusta toteutukseen ja rahoituksen järjestäminen olisi yhden tahon käsissä. Kirkkonummen kohdalla päävastuulliseksi tahoksi
suositellaan Maankäytön tulosalueen Kunnallistekniikkapalveluita.
Kunnallistekniikkapalvelut vastaa jo nykyisellään katujen, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta eli myös suuresta osasta hulevesien hallintaa. Tulevassa tilanteessa myös vastuu hulevesien viemäröinnistä siirrettäisiin Kirkkonummen Vedeltä
Kunnallistekniikkapalveluille. Tällöin hulevesien hallinnan kokonaisuus järjestettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, vesihuoltolakia ei enää noudatettaisi ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin toiminta-alue purettaisiin. Kunnallistekniikkapalvelut osoittaisi jatkossa myös kiinteistöjen liitoskohdat ja rajapinnat hulevesijärjestelmään, mikä on yksikölle
uusi tehtävä ja edellyttää resursointia.
Tilanteen edelleen selkeyttämiseksi olisi järkevintä, että kokonaisvastuullinen toimija omistaa
myös koko järjestelmän ja vastaa kaikista investoinneista. Tämä tarkoittaisi sitä, että hulevesiviemäriverkosto-omaisuus pitäisi siirtää Kirkkonummen Veden taseesta kunnan taseeseen.
Käytännön järjestelyiden toteuttaminen edellyttää selvitystä omaisuuden siirtämisen ehdoista
ja asiasta on päätettävä Kirkkonummen hallintosäännön mukaisesti.
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Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue ja vesihuoltolain hulevesitoiminta-alueen purku
Hulevesiviemäröinnin vastuun siirtäminen kunnalle ja laitoksen hulevesiviemärin toimintaalueen purkaminen aiheuttaa tarpeen myös purkaa tai siirtää vesihuoltolaitoksen huleveden
liittymissopimukset. Osa Kirkkonummen Veden perimistä huleveden liittymismaksuista on palautuskelpoisia ja maksun palautus tulee kysymykseen, jos laitoksen palveluiden käyttö lakkaa
kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Koska
hulevesiviemäröintivastuun siirtäminen kunnalle ei lopeta hulevesiviemäröintipalvelua kiinteistöllä, tulisi myös liittymissopimukset siirtää kunnalle. Kunta ei maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan tee eikä tarvitse huleveden liittymissopimuksia, mutta tässä tapauksessa sopimukset
ja niihin kuuluvat huleveden liittymismaksut olisivat osa hulevesiverkosto-omaisuuden siirtoa.
Tulevassa tilanteessa kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue tulee määritellä. Luonnos vaikutusaluemäärittelystä on esitetty kartalla hulevesiohjelman liitteenä 7. Vaikutusalue tulee
hyväksyä kunnanhallituksessa osana päätöstä hulevesien hallinnan järjestämisestä.
Kunta osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä. Kunnan hulevesimääräykset tulisi laatia siten, että ne korvaavat
rakennusjärjestyksen hulevesiä käsittelevät määräykset.
Kunta voi käyttää Kirkkonummen Vedeltä siirtyvää hulevesiviemäriverkostoa osana hulevesien
hallintaa mutta hulevesiviemärille ei määritellä erillistä toiminta-aluetta.

7.4

Viranomaistehtävät
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista ”kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen” ja
”kunnan viranomaisen” tehtävistä vastaa kunnan hallintosäännönkin mukaan pääosin Kuntatekniikan lautakunta, ellei se siirrä toimivaltaansa viranhaltijoille MRL:n sallimisissa puitteissa.
Hallintosäännön mukaan tällä hetkellä ympäristöpäällikön toimivaltaan kuuluva 103 f §:n ”vapautuksen myöntäminen kunnan hulevesijärjestelmään liittymisestä” voitaisiin siirtää Kuntatekniikan lautakunnan toimivallan alle. MRL:n 13 a luvun viranomaistehtävistä 103 d § valvontaa ja 103 k § haitan poistamista ei ole Kirkkonummen hallintosäännössä osoitettu kenellekään. Näistä tehtävistä vastaavasta tahosta tulee sopia ja päivittää hallintosääntöä tältä osin.

7.5

Hulevesien hallinnan kustannusten kattaminen
Tulevassa tilanteessa Kirkkonummen kunta vastaisi kaikista kunnan hulevesijärjestelmään,
jonka osa myös hulevesiviemäriverkosto on, kohdistuvista investoinneista sekä käyttö- ja ylläpitomenoista. Investoinneista on luonnollisesti hyvä käsitys, mutta tällä hetkellä ei ole selvää
kuvaa hulevesijärjestelmän käyttö- ja ylläpitomenoista, koska esimerkiksi ojien kunnossapidon
tai hulevesikaivojen aukaisun ja tyhjentämisen kustannuksia on sisällytetty katujen ja yleisten
alueiden kunnossapitoon. Toiminnan kehittämiseksi ja kustannustason määrittämiseksi kaikkia tulevan hulevesijärjestelmäkokonaisuuden käyttö- ja ylläpitomenoja pitäisi ryhtyä seuraamaan erikseen.
Kunnalla on kaksi mahdollisuutta rahoittaa hulevesiin liittyvä rakentaminen ja ylläpito: verovaroin tai asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. Toimintaa verovaroin rahoitettaessa kustannuksiin joutuvat osallistumaan myös ne,
jotka asuvat, omistavat tai hallitsevat kiinteistöjä asemakaava-alueiden ulkopuolella. Hulevesimaksua perittäessä kustannuksiin osallistuisivat vain ne, jotka ovat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella eli hyötyvät siitä suoraan. Julkisoikeudellinen hulevesimaksu on näistä
kahdesta tasapuolisempi, oikeudenmukaisempi ja enemmän aiheuttamisperiaatteen mukainen tapa rahoittaa hulevesien hallinta.
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesimaksu on vuosittainen maksu, joka voidaan periä hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Kunta hyväksyy maksun
määräämisen perusteet sisältävän taksan. Hulevesimaksun perusteita ovat kunnan hulevesien
hallinnan ratkaisut ja kiinteistön sijainti kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sekä järjestelmän suunnittelun kustannukset alueella, jolla kiinteistö sijaitsee. Maksuperusteet voivat
siis olla tarvittaessa monipuolisia, mutta käytännössä mahdollisimman yksinkertainen malli
olisi paras, koska tällöin työtä eri kiinteistöjen maksuperusteiden selvittämisessä olisi vähiten.
Maksun tulee olla kohtuullinen, oikeudenmukainen ja selkeä kiinteistön omistajaa tai haltijaa
kohtaan eikä maksuun tulisi sisällyttää tuottoa pääomalle.
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei mahdollista erillisen liittymismaksun perimistä uusilta kiinteistöiltä, mutta vuosittaisen hulevesimaksun periminen korotettuna uusilta kiinteistöiltä esimerkiksi ensimmäisenä vuonna tai muutaman vuoden ajan on periaatteessa mahdollista. Tässä
mallissa on kuitenkin se ongelma, että se ei ole hulevesien aiheuttamisperiaatteen mukainen,
vaan kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukainen. Selkeää ennakkotapausta tästä maksumallista ei ole tiedossa, mutta asiaa kannattaisi tutkia lisää, koska 1) korotetuilla liittymismaksuilla saataisiin tasattua uusien alueiden investointimenoja ja 2) maksuperuste vähentäisi
eriarvoisuutta vesihuoltolaitoksen liittymismaksun hiljattain maksaneiden kiinteistöjen ja uuden toimintamallin aikana rakennettavien kiinteistöjen, joilta liittymismaksua ei enää peritä,
välillä.
Hulevesiin liittyvän rakentamisen ja ylläpidon rahoittamisesta on tehtävä päätös kunnanhallituksessa. Mahdollisen hulevesimaksun perusteista ja maksun perimisen edellyttämistä rakenteista (mm. rekisteri maksajista, maksujärjestelmä) on tehtävä päätöksenteon tueksi erillinen
selvitys.
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Toimenpideohjelma
Keskeiset toimenpiteet hulevesiohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi alustavine aikatauluineen on esitetty taulukossa 7 alla. Kustakin toimenpiteestä tulee tehdä päätökset hallintosäännön mukaisesti. Vastuutaholla on tarkoitettu toimenpiteen pääasiallista valmistelijaa.

Taulukko 7.

Keskeiset toimenpiteet hulevesiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi

Päätavoite

Toimenpide

Aikataulu

Vastuutaho

Kokonaisvastuun ja -näkemyksen muodostaminen

Hulevesiohjelma lautakunnille tiedoksi

1/2018

Kunnallistekniikkapalvelut

Päätös päävastuullisesta toimijasta / toimintamallista

2018

Kunnallistekniikkapalvelut

Päätös kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta

2018

Kunnallistekniikkapalvelut

Päätös hv-verkoston omistuksen vaihtumisesta

2018

Kunnallistekniikkapalvelut
ja vesihuoltolaitos

Hulevesiryhmän perustaminen ja säännölliset kokoukset (esim. 2 krt / vuosi)

alk. 2018

Kuntatekniikan toimialan
joryn maankäyttöryhmä

Päätös hulevesimaksusta ja taksan määrittely

2018

Kunnallistekniikkapalvelut
ja vesihuoltolaitos

Hulevesijärjestelmän kustannusseuranta

2018

Kunnallistekniikkapalvelut
ja vesihuoltolaitos

Resurssitarpeiden arviointi eri yksiköissä

2018

Toimialajohtaja

Päätökset tarvittavien henkilöresurssien hankkimisesta

2019

Toimialajohtaja

Yleissuunnittelun ohjeet hulevesisuunnittelun
osalta

2017-2018

Kaavoitusyksikkö

Rakennusjärjestyksen hulevesimääräykset korvaavien kunnan hulevesimääräysten valmistelu

2018

Kunnallistekniikkapalvelut
ja Rakennusvalvonta

Hulevesien hallinnan tiedotussuunnitelma

2018

Toimialajohtaja

Hulevesijärjestelmien suunnittelu- ja mitoitusohjeet

2018

Kunnallistekniikkapalvelut

Ohjeet ja tiedotteet rakentajille ja sidosryhmille

2018

Toimialajohtaja

Hulevesipäästölähteiden ja riskikohteiden kartoitus

2018-2019

Ympäristönsuojeluyksikkö

Pienvesiselvityksen jatkaminen ja herkkien kohteiden tunnistaminen

2019-2020

Ympäristönsuojeluyksikkö

Hulevesitietojärjestelmän luominen; kaikki hulevesijärjestelmän osat paikkatietoon ominaisuustietoineen

2018-20

Kunnallistekniikkapalvelut

Hulevesijärjestelmän rakenteiden kunnossapitoohjelma

2019

Kunnossapitoyksikkö

Koko kunnan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma

2019-20

Kunnallistekniikkapalvelut

Riittävät resurssit ja kustannusten kattaminen

Hyvä ohjeistus ja tiedotus

Teknisesti toimiva ja ympäristön monimuotoisuutta tukeva hulevesijärjestelmä
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Yhteistyö eri yksiköiden välillä
Päävastuu ei tarkoita sitä, että kaikki hulevesien hallintaan liittyvät tehtävät olisivat yhden tahon hoidettava. Etenkin suunnitteluvaiheessa maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli,
rakennusvaiheessa kiinteistökohtaisten toimenpiteiden ohjaamisessa rakennusvalvonta on
keskeinen ja ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen. Vesihuoltolaitos on myös jatkossakin mukana vähintään yhteisissä urakoissa, minkä lisäksi kunta
voi edelleen ostaa vesilaitokselta myös hulevesien hallintaan liittyviä käyttö-, kunnossapito-,
asiakaspalvelu- tai laskutuspalveluja, johtokartan ylläpitoa ym. palveluita jotka ovat helpoimmin Kirkkonummen Veden järjestettävissä ja joihin on jo hyvät valmiudet olemassa.
Hulevesien hallinnan vastuujakoa ja yhteistyötä prosessin eri vaiheissa on kuvattu taulukoissa
alla:
Taulukko 8. Vastuunjako ja yhteistyö hulevesijärjestelmien suunnittelussa
Hulevesijärjestelmien suunnittelu

Vastuutaho

Yhteistyötahoja

Osayleiskaavataso

Kaavoitus

Kunnallistekniikkapalvelut,
Ympäristönsuojelu

Kaavoitus

Kunnallistekniikkapalvelut,
Ympäristönsuojelu, Rakennusvalvonta

Kunnallistekniikkapalvelut

Kaavoitus, Ympäristönsuojelu, Rakennusvalvonta

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Kunnallistekniikkapalvelut,
Kaavoitus,

Kunnallistekniikkapalvelut,

Kaavoitus, Ympäristönsuojelu

Kiinteistön
haltija
vastaa
suunnittelusta

Kunnallistekniikkapalvelut,
Kaavoitus, Ympäristönsuojelu, Rakennusvalvonta

•
•
•

Valuma-aluelähtöinen, kaavatyöhön liittyvä selvitys ja yleissuunnitelma
Sisältää hulevesivaikutusten arvioinnin ja hallintatarpeen
määrittelyn
Esittää hallintaratkaisujen periaatteet, osoittaa riittävät tilavaraukset, antaa riittävät ohjeet ja määräykset asemakaavatason suunnittelua varten

Asemakaavataso
•
•
•
•
•

•

Hulevesijärjestelmän rakentamiseen tähtäävää suunnittelua.
Hulevesien hallinnan yleissuunnitelmaa, joka tukee kaavaratkaisua
Valitaan käytettävät hallintamenetelmät
Tarkennetaan hulevesirakenteiden mitoitus ja sijoittuminen
Kaavamerkinnät ja -määräykset asemakaavaan tarvittaessa
Muut asemakaavaa täydentävät suunnitelmat (rakentamistapaohjeet, kortteli- ja lähiympäristösuunnitelma)

Erilliset hulevesisuunnitelmat
•

Muut edellä kuvattujen yleis- ja asemakaavavaiheiden tasoiset selvitykset, jotka eivät liity kaavaprosesseihin

Maankäyttösopimukset kunnan ja maanomistajien välillä
•

Kiinteistöjen alueella tehtävät hulevesien hallintatoimenpiteet voidaan sisällyttää maankäyttösopimuksiin, mikäli asemakaavassa ei ole niistä määrätty

Toteutussuunnittelu yleisellä alueella (kunnan hulevesijärjestelmä)
•
•

Kunnan hyväksymä suunnitelma, liittyy katujen ja yleisten alueiden suunnitteluun
Sisältää hulevesiviemäröinnin suunnittelun, jos alueella käytössä

Toteutussuunnittelu kiinteistön alueella (yksityinen hulevesijärjestelmä)
•
•
•
•

Kiinteistön haltija laatii / kunta valvoo ja hyväksyy
Pienet kohteet (pientalotontit, pienet rivitaloyhtiöt jne) – todetaan laadituksi
Keskisuuret kohteet (kerrostalokorttelit) – tutkitaan vaikutus
kunnan hulevesijärjestelmään
Paljon hulevesiä tuottavat kohteet (kaupan suuryksiköt, logistiikka) – tutkitaan vaikutus valuma-aluetasolla

Rakennusvalvonta
valvoo suunnittelua
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Taulukko 9. Vastuunjako ja yhteistyö hulevesijärjestelmien toteuttamisessa
Hulevesijärjestelmien toteutus

Vastuutaho

Yhteistyötahoja

Yleisellä alueella oleva hulevesijärjestelmä tai yksityisellä alueella (rasitteena) oleva, ensisijaisesti yleistä tarvetta palveleva
hulevesijärjestelmä (pl. huleveden runkoviemärit).

Kunnallistekniikkapalvelut

Kaavoitus,
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu

Kiinteistön alueella oleva, kiinteistön tarvetta palveleva hulevesijärjestelmä.

Kiinteistön haltija

Kunnallistekniikkapalvelut., Kaavoitus, Ympäristönsuojelu, Rakennusvalvonta

Taulukko 10. Vastuunjako ja yhteistyö hulevesijärjestelmien käytössä ja kunnossapidossa
Hulevesijärjestelmien käyttö ja kunnossapito
Yleisellä alueella oleva hulevesijärjestelmä tai yksityisellä alueella oleva, ensisijaisesti yleistä tarvetta palveleva hulevesijärjestelmä (pl. huleveden runkoviemärit).
• Käyttövastuu, teknisen toiminnan valvonta, huolto- ja kunnossapito

Kiinteistön alueella oleva, kiinteistön tarvetta palveleva hulevesijärjestelmä.
• Käyttövastuu, teknisen toiminnan valvonta, huolto- ja kunnossapito

Hulevesijärjestelmän toiminnan valvonta
•
•

yleiset alueet
kiinteistöt

Vastuutaho

Yhteistyötahoja
Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu

Kunnallistekniikkapalvelut

Kiinteistön haltija

Kunnallistekniikkap.
Kiinteistön haltija

Kunnallistekniikkapalvelut,
Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu, Rakennusvalvonta
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YHTEENVETO
Tässä hulevesiohjelmassa on esitetty tavoitetila siitä, miten hulevedet tulee huomioida kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja alueiden ylläpidossa ja miten vastuu jaetaan kunnan
eri organisaatioiden välillä.
Hulevesien hallinnan tavoitteet ja periaatteet Kirkkonummella
Hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä hulevesien muodostumista sekä
tehdä hallintatoimenpiteet hulevesien syntypaikoilla. Hulevesien hallinnalla pyritään ehkäisemään hulevesien liiallisesta esiintymisestä aiheutuvia haittoja, jotka yleensä ilmenevät kaupunkialueella tulvimisena, mutta myös hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuvien lika-ainesten aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Hulevesien hallinnan toimenpiteillä pyritään säilyttää
tai ennallistaa taajama-alueen hydrologista kiertoa luonnontilaista tilannetta vastaavaksi. Hulevedet ja niiden hallinnan rakenteet voidaan hyvällä suunnittelulla yhdistää ja liittää osaksi
viihtyisää ja vetovoimaista kaupunkiympäristöä.
Kaavoitus on keskeisessä roolissa hulevesien hallinnan tavoitteiden edistämisessä. Yleiskaavassa ja osayleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet myös hulevesien osalta.
Yleiskaavatasolla hulevesien hallinnalle määritettävät tavoitteet perustuvat valuma-aluekohtaiseen arviointiin. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma,
joka määrittelee hulevesien hallintatarpeen kaava-aluekohtaisesti.
Hulevesien hallinnan toteuttamisessa pyritään suosimaan luonnonmukaisen hulevesien hallinnan ratkaisuja, joiden tavoitteena on säilyttää tai ennallistaa veden luontainen kiertokulku
maaperässä ja ilmassa. Tässä hulevesiohjelmassa on esitetty ne hulevesienhallinnan ratkaisut
ja periaatteet, joilla hulevesien hallintaa tullaan Kirkkonummella kehittämään jatkossa. Erilaisille maankäytön aluetyypeille on esitetty suositukset ensisijaisesti sovellettavista ratkaisuista.
Käytännössä hulevesien hallinnan toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä sekä kunnan omistamilla viheralueilla, että myös yksityisillä kiinteistöillä. Kiinteistökohtainen hulevesien hallinta
toteuttaa periaatetta, jossa hulevesien muodostumista pyritään vähentämään ja hulevesien
hallinta muutoinkin järjestämään mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. Kiinteistökohtaisesti toteutettavat hulevesien hallintaratkaisut perustuvat asemakaavan hulevesimääräyksiin
ja Kirkkonummen kunnan antamiin hulevesimääräyksiin (laaditaan 2018).
Hulevesien hallintarakenteiden toiminnan varmistamiseksi ja häiriötilanteiden välttämiseksi
on tärkeää luoda Kirkkonummen kuntaan hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjelma. Ohjelman perusteella kunnossapitotoimet voidaan kohdentaa ajallisesti ja logistisesti
kustannustehokkaasti.
Hallinnollinen vastuu ja rahoitus
Nykytilanteessa vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä on jaettu Kirkkonummen Vedelle
ja Kunnallistekniikkapalveluille ja toiminta perustuu osin Vesihuoltolakiin ja osin Maankäyttöja rakennuslakiin. Jaetun vastuun malli ja eri lakien noudattaminen aiheuttaa rajapintoja ja
epäselviä tilanteita, jotka hankaloittavat hulevesien hallinnan kehittämistä.
Huomioiden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet hulevesien hallinnan kehittämisestä on
selvää, että vesilaitoksella ei ole edellytyksiä toimia hulevesien hallinnan päävastuullisena toimijana. Tästä johtuen päävastuulliseksi tahoksi suositellaan Maankäytön tulosalueen Kunnallistekniikkapalveluita.
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Tulevassa tilanteessa vastuu hulevesien viemäröinnistä siirrettäisiin Kirkkonummen Vedeltä
Kunnallistekniikkapalveluille. Tällöin hulevesien hallinnan kokonaisuus järjestettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, vesihuoltolakia ei enää noudatettaisi ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin toiminta-alue purettaisiin. Kunnan hulevesijärjestelmälle määritetään oma vaikutusalueensa ja jatkossa kunnallistekniikkapalvelut osoittaisi kiinteistöjen liitoskohdat ja rajapinnat hulevesijärjestelmään.
Tilanteen edelleen selkeyttämiseksi olisi järkevintä, että kokonaisvastuullinen toimija omistaa
myös koko järjestelmän ja vastaa kaikista investoinneista. Tämä tarkoittaisi sitä, että hulevesiviemäriverkosto-omaisuus pitäisi siirtää Kirkkonummen Veden taseesta kunnan taseeseen.
Kunnalla on kaksi mahdollisuutta rahoittaa hulevesiin liittyvä rakentaminen ja ylläpito: verovaroin tai asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. Toimintaa verovaroin rahoitettaessa kustannuksiin joutuvat osallistumaan myös ne,
jotka asuvat, omistavat tai hallitsevat kiinteistöjä asemakaava-alueiden ulkopuolella. Hulevesimaksua perittäessä kustannuksiin osallistuisivat vain ne, jotka ovat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella eli hyötyvät siitä suoraan. Julkisoikeudellinen hulevesimaksu on näistä
kahdesta tasapuolisempi, oikeudenmukaisempi ja enemmän aiheuttamisperiaatteen mukainen tapa rahoittaa hulevesien hallinta.
Hulevesien hallinnan järjestämisestä, päävastuullisesta toimijasta, vesihuoltolain mukaisen
hulevesiviemäröinnin toiminta-alueen purkamisesta sekä kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueen määrittelystä, mahdollisesta verkosto-omaisuuden siirtämisestä sekä hulevesien
hallinnan rahoittamisesta tulee tehdä hallintosäännön mukaiset päätökset ao. toimielimissä.
Päätöksenteon valmisteluun tarvitaan vielä lisäselvityksiä.
Hulevesiohjelman vaikuttavuus
Hulevesien hallinnan kehittäminen on pitkäaikainen prosessi, joka puree ensimmäisenä uusilla
rakennettavilla alueilla, joiden maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelu on tehty hulevesien hallinnan tavoitteet huomioiden. Uusissa kaavoissa voidaan antaa tarkkoja ja tapauskohtaisia määräyksiä, joilla myös kiinteistöt saadaan hyvin velvoitettua hulevesien hallinnan toteuttamiseen. Vanhoilla alueilla vaikutus on hitaampaa, mutta maankäyttö- ja rakennuslain
mahdollistamilla ohjauskeinoilla, kuten kunnan antamilla hulevesimääräyksillä, voidaan velvoittaa myös vanhojen kaava-alueiden hankkeita tekemään uusien tavoitteiden mukaisia ratkaisuja.

