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JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS 
JA- SUUNNITELMA 

1 JOHDANTO 

1.1  Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

Tässä työssä on laadittu selvitys hulevesien vaikutuksista sekä 

yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma hulevesien haitallisten vaikutusten 

ehkäisemisestä Tampereen asemakaavan 8258 alueella. Suunnittelualue sijaitsee 

Kaukajärvellä noin yhdeksän kilometriä kaakkoon Tampereen keskustasta.  

Tässä työssä on arvioitu yleissuunnitelmatasolla asemakaavan mukaisen maankäytön 

vaikutuksia hulevesien määrään, laatuun ja johtamisreitteihin. Lisäksi on arvioitu 

alueellisen ja tonttikohtaisen hulevesien hallinnan tarvetta sekä esitetty sitä varten 

tarvittavat alustavat mitoitusperusteet. Suunnittelualueen toteutussuunnittelun 

yhteydessä tulee laatia tarkennettu toteutussuunnitelma, jossa yksittäisien 

hallintamenetelmien sijainti, mitoitus ja yksityiskohdat tarkennetaan. 

1.2 Projektin organisaatio 

Hulevesiselvitys on tehty konsulttityönä FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä, jossa 

työn projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana on toiminut dipl.ins. Perttu Hyöty ja 

suunnittelijana dipl.ins Pekka Raukola. Työn tilaaja on Tampereen kaupunki, jossa 

yhteyshenkilönä on toiminut Antonia Sucksdorff-Selkämaa (Tampereen kaupunki, 

KAKE). 

1.3 Käsitteitä 

Valunnalla tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla, 

maaperässä tai kallioperässä. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilla 

muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa. 

 

2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA 

2.1  Yleiskuvaus 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Saarenmaantiehen ja Juvankatuun, etelässä aluetta 

rajaa 100 kV:n sähkölinja. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Levonmäen 

pientaloalue ja idässä on pääosin rakentamatonta metsää ja peltoa. Kangasalan kunnan 

raja sijaitsee noin 250 m päässä suunnittelualueen itäpuolella. 

Suunnittelualueen laajuus on noin 8,2 ha, ja alue on nykytilassa pääosin 

rakentamatonta metsää ja suota. Uuden asemakaavan 8258 myötä suunnittelualueelle 

tullaan rakentamaan pientalovaltainen asuinalue lähivirkistyspaikkoineen. Uutta 

rakentamista tulee alustavien suunnitelmien mukaan olemaan noin 1,3 ha koko 

suunnittelualueen pinta-alasta. 
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2.2 Valuma-alueet ja –reitit 

Suunnittelualueella muodostuva pintavalunta virtaa nykytilassa pääosin etelään, 

Muurankorpeen laskevaan avo-ojaan. Vain suunnittelualueen koilliskulmassa 

muodostuva valunta laskee itään, yhtyen lopulta Muurankorven pohjoisreunassa 

suunnittelualueen lähistöltä alkavaan avo-ojaan. Yhtyneet ojat virtaavat viljelyssä 

olevan pellon halki, Kuuselantien alitse Kangasalan puolelle Muurankorpeen. 

Muurankorvesta etelään mentäessä oja laskee Saarenmaantien alitse, minkä jälkeen 

siihen liittyy lukuisia sivuojia. Lopullinen purkupiste on Roineen Suojoenlahdessa. 

Kuvassa 3 on esitetty nykyistä valuma-aluejakoa ja suunnittelualueen sijoittumista 

lähiympäristön pintavaluntareittien suhteen. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen lähiympäristön nykyinen valuma-aluejako ja tärkeimmät 

pintavaluntareitit.1 
 

                                           
1 Pohjakartta. Maanmittauslaitoksen Peruskartan 10/2012 aineisto. 
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2.3 Maaperä, topografia ja maankäyttö 

Topografialtaan suunnittelualue on vaihtelevaa. Alin korkeusasema on + 117 mpy 

alueen lounaisosassa ja ylin + 130 mpy alueen koillisosassa. Alueen poikki kulkeva 

yksityistie jakaa suunnittelualueen kahteen erilaiseen osa-alueeseen, joista eteläisempi 

on suhteellisen tasaista ja osittain kosteikkoa. Yksityistien pohjoispuoli on puolestaan 

etelään viettävää rinnettä. Suunnittelualue on nykytilassa pääosin metsää ja suota. 2 

Suunnittelualueen pohjamaa on pääasiassa moreenia. Alueesta laaditun 

rakennettavuusselvityksen3 perusteella yksityistien alapuolisella alueella 

pintakerroksena on pääosin yli 3 metriä vahva turve tai pehmeä koheesiomaakerros.  

Kuvassa 2 on havainnollistettu suunnittelualueen maaperää ja likimääräisiä 

korkeuseroja. Kuvassa 3 on puolestaan esitetty suunnittelualueen nykyistä 

maankäyttöä. 

Kuva 2. Suunnittelualueen maaperä 4.  

 

                                           
2 2012. Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen/Maankäytön suunnittelu. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. Kaukajärvi,asuntoalue Juvankadun itäpuolelle, uusi asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 
8258.  
3 Tampereen kaupunki. 1994. Kaukajärvi / Levonmäen yleissuunnitelma. Rakennettavuusselvitys 
4 Pohjakartta: Maaperäaineisto 1:20000 © Geologian tutkimuskeskus. 

Pintakerroksena turve tai 
pehmeä koheesiomaa 

Saraturve 

Moreeni 

 

Kallio 
 

Karkea 
hieta 

 

Hiesu 
 

Hieno  
hieta 
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Kuva 3. Ilmakuva selvitysalueen nykytilasta 5 

 

2.4 Luontoarvot 

Suunnittelualueen eteläosasta löytyy suoalue, joka luokitellaan uhanalaiseksi 

biotoopiksi. Suon ojitus on umpeen kasvanut, joten alue on käytännössä ojittamaton. 

Suotyypiltään alue on vaihtelevaa, ollen Saarenmaantien vierellä metsäkortekorpea 

sekä sähkölinjan vierellä sarakorpea ja tupasvillasarakorpea. Muualla suoalue vaihtelee 

mustikka- ja puolukkakorven välillä. Edellä mainitun suoalueen lisäksi koillisessa, 

selvitysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee hyvin edustava metsäkortekorpi, 

joka myös lukeutuu uhanalaiseksi biotoopiksi 6. Selvitysalueen pohjoisosan metsäalue 

on myös luokiteltu liito-oravan kulkuyhteydeksi erinomaisesti soveltuvaksi metsäksi 7. 

Selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat uhanalaiset biotoopit on 

esitetty kuvassa 1.  

2.5 Maastokäynnin yhteydessä tehdyt huomiot 

Maastokäynnillä 22.10.2012 todettiin, että yksityistien alapuolinen osa kaava-alueesta 

on hyvin märkää. Turvealueet olivat veden kyllästämiä maanpintaan saakka ja ojissa oli 

havaittavissa virtausta. Juvankadun länsipuolisen uuden asuinalueen vedet laskevat 

selvitysalueelle Lorukorvenkadun kohdalla. Kaava-alueen alapuolella sijaitseva 

Kuuselantien rumpu, jonka kautta suunnittelualueen vedet laskevat, oli lähes kokonaan 

veden peittämä ja korkeuseroa vedenpinnan ja Kuuselantien välillä ei ollut paljon. 

Alempana Saarenmaantien alittava rumpu oli hyvässä kunnossa ja täyttöaste oli noin 

20 %. Kuuselantien rumpu on esitetty kuvassa 4 ja Saarenmaantien rumpu kuvassa 5. 

                                           
5 Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvan 06/2012 aineisto. 
6 Kaukajärvi, Saarenmaantien asnemakaava-alueen nro 8258 eliöstö- ja biotooppiselvitys 
7 Kaukajärvi, Juvankadun itäpuoli, kaavan nro 8258 liito-oravatilanne 2012. 
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Kuva 4. Kuuselantien rummun purkupää. 8 

Kuva 5. Saarenmaantien rummun purkupää.8 

 

Maastokäynnin perusteella voidaan arvioida, että kaava-alueen hulevesien hallinnan 

kannalta selvä haaste on suunnittelualueen eteläosan pehmeikköalueen rakennusten ja 

piha-alueiden kuivatus. Kaavan mukainen rakentaminen tulisi lisäämään alueelta 

purkautuvia virtaamia, mikä voi lisäksi aiheuttaa tulvahaittaa Kuuselantien kohdalla ja 

sen yläpuolisella peltoalueella. Saarenmaantien kohdalla purkureitti ja tierumpu ovat 

välityskyvyltään niin hyviä, että vaikutukset eivät ulotu sinne asti. Hulevesien 

viivyttäminen kaava-alueella on kuitenkin tarpeen Kuuselantien kohdan ongelmien 

ehkäisemiseksi. 

                                           
8 FCG Finnish Consulting Group Oy 
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3 HYDROLOGINEN TARKASTELU 

3.1 Maankäytön muutokset 

Asemakaavan myötä suunnittelualueen maankäyttö tulee muuttumaan huomattavasti. 

Selvitysalue on nykyisellään lähes kokonaan rakentamatonta metsää ja suoaluetta ja 

kaavassa sinne on osoitettu pientalo-, rivitalo- ja kerrostalojen korttelialueita, jotka 

käsittävät suuren osuuden vettä läpäisemätöntä pintaa. Asemakaavan keskelle on 

kuitenkin suunniteltu jätettävän laajoja alueita lähivirkistysalueiksi. Myöskään tärkeiden 

luontoarvojen kohdalle ei ole merkittävästi osoitettu rakentamista. Tulevan tilanteen 

maankäyttöä on havainnollistettu Kuvassa 6.  

3.2 Vaikutukset valuma-alueisiin ja virtaussuuntiin 

Suunnittelualueen sisäistä valuma-aluejakoa tarkennettiin pintavaluntareittien ja 

suunnitellun maankäytön mukaisesti. Samalla alue jaettiin vaikutustenarviointia ja 

hulevesien hallintamenetelmien sijoittamista varten useaksi osavaluma-alueeksi.  

Suunnitellun asuinalueen rakentamisella ei ole vaikutusta alueen päävedenjakajaan ja 

sivuvedenjakajiin. Suunnittelualueella muodostuva hulevesivalunta tulee tulevassa 

tilanteessa virtaamaan pääosin etelään. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevia ojia 

joudutaan linjaamaan uudestaan rakennettavien alueiden tieltä. Selvitysalueen 

koilliskärjessä muodostuva pintavalunta virtaa jatkossakin koilliselle suoalueelle. 

Tulevilla asuinalueilla valuma-alueet rajautuvat pääosin kortteleiden rajojen mukaisesti. 

 
Kuva 6. Suunnittelualueen tuleva maankäyttö. Kuvassa on myös esitetty kappaleessa 4.3 esitettyjen yleisien 

alueiden hallintamenetelmien alustavat sijainnit. 
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3.3 Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun 

3.3.1 Hulevesien määrä 

Asemakaavan aiheuttamien muutoksien hydrologisia vaikutuksia arvioitiin 

laskennallisesti vettä läpäisemättömien pintojen perusteella, koska niiltä muodostuu 

suurin osa hulevesistä. Läpäisemättömistä pinnoista merkittävimpiä ovat kattopinnat, 

koska ne ovat usein kytketty suoraan tontin kuivatusjärjestelyihin. Pysäköintiin 

tarkoitetut asfaltoidut alueet ovat tyypillisesti myös kuivatettu tehokkaasti, joten myös 

niiltä muodostuva hulevesivalunta on nopeaa ja määrältään suurta.  

Asemakaavan mukaisen maankäytön perusteella arvioitiin vettä läpäisemättömien 

pintojen osuutta, jota on kuvattu kaupunkihydrologiassa yleisesti käytetyllä käsitteellä 

Total Impervious Area (TIA). Siinä vettä läpäisevienkin pintojen ajatellaan olevan 

osittain läpäisemättömiä eli esimerkiksi läpäiseviltä nurmipinnoilta muodostuu myös 

jonkin verran välitöntä hulevesivaluntaa. Tämä pätee etenkin rankkasadetilanteissa, 

joissa läpäisevät pinnat eivät kykene pidättämään, tai imemään kaikkea niille satavaa 

vettä.  

Suunnittelualueella muodostuvien hulevesien määrää arvioitiin keskimääräisellä 

valuntakertoimella, joka kuvaa hulevesivalunnan osuutta yksittäisen sadetapahtuman 

sademäärästä. Valuntakertoimen maksimiarvo on 1,0. Tarkastelussa oletettiin, että 

kaikki hulevesivalunta muodostuu edellä kuvatuilta läpäisemättömiltä pinnoilta (TIA). 

Lisäksi huomioitiin eri pintojen painannesäilynnän aiheuttamat häviöt, jolloin voitiin 

laskea keskimääräinen rankkasadetapahtuman valumakerroin. Valuntakerroin riippuu 

kuitenkin aina sadetapahtuman ominaisuuksista ja sitä edeltävistä olosuhteista kuten 

maaperän ja pintojen kosteudesta, joten tulosta ei voi yleistää kaikkiin tapauksiin. 

Tarkastelu havainnollistaa silti hyvin muodostuvien hulevesien määrän muutosta ja 

rakentamisen hydrologisia vaikutuksia. Tulevan tilanteen osavaluma-alueiden 

keskimääräiset läpäisemättömien pintojen osuudet sekä karkeat valumakertoimet on 

esitetty kuvassa  7.  

Läpäisemättömien pintojen laskennallinen määrä ja valuma-kerroin

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 (AK) 2 (AP) 3 (AK) 4 (AR) 5 (AO) 6 (AO) 7

(VL/VLL)

8 (KATU)

Valuma-alue

TIA

Valumakerroin

Kuva 7. Läpäisemättömien pintojen osuus (TIA) ja valumakertoimet 20 mm 

rankkasadetapahtumalla. Kuvaajassa esitetyt arvot edustavat tulevan tilanteen likimääräisiä 

arvoja. Osavaluma-alueet on numeroitu kuvan 6 mukaisen valuma-aluejaon mukaisesti. 

Koko suunnittelualueen veden läpäisemättömyys (TIA) nousee arviolta noin 27 %:iin 

kaava-alueen pinta-alasta. Asemakaava-alueen keskimääräinen rankkasateen (20 mm) 

valuntakerroin nousee nykytilanteen mukaisesta noin 0,07 tasosta 0,2, eli keskimäärin 

hulevesivalunta tällöin lähes 3-kertaistuu. Valuntakertoimen muutos tarkoittaisi kerran 

viidessä vuodessa toistuvalla yhden tunnin pituisella rankkasateella (intensiteetti 53,3 

l/s*ha, sademäärä 20 mm), että suunnittelualueella voisi tulevassa tilanteessa 

hulevesien huippuvirtaamaksi voisi muodostua karkeasti noin 90 l/s, kun nykytilassa 

vastaava arvo olisi noin 30 l/s.  Kuvassa 8 on havainnollistettu tulevan maankäytön 
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keskimääräisiä vaikutuksia suunnittelualueen läpäisemättömien pintojen määrään ja 

valumakertoimeen. 

Läpäisemättömien pintojen laskennallinen määrä ja valumakerroin
asemakaavan 8258 alueella

0

0,1

0,2

0,3

Nykytila Tuleva tilanne

TIA Valumakerroin

Kuva 8. Tulevan maankäytön aiheuttamat muutokset suunnittelualueen TIA:han ja 

valumakertoimeen. Taulukossa esitetyt arvot ovat pinta-aloilla painotettuja keskiarvoja. 

Laskelmat perustuvat oletukseen, että asemakaavassa osoitetut rakennusoikeudet 

toteutuvat tehokkaasti ja että pysäköimispaikat tulevat olemaan vettä läpäisemätöntä 

asfalttia. Autosuojaksi tai taloustilaksi osoitettu alueet on myös oletettu olevan vettä 

läpäisemätöntä pintaa. Oletusten perusteella asemakaavan mukaisessa 

maankäyttöratkaisussa uusia katto- ja asfalttipintoja voi tällöin enimmillään muodostua 

noin 1,3 hehtaaria. Määrä voi kuitenkin muuttua alueen rakentamisen tarkentuessa. 

3.3.2 Hulevesien laatu 

Nykytilassa selvitysalueella muodostuva pintavalunta on laadultaan pääosin puhdasta. 

Juvankadun ja Saarenmaantien kuivatusjärjestelmistä sekä Levonmäen pientaloalueelta 

alueelle päättyy todennäköisesti suhteellisen pieniä määriä liikenteen päästöistä, 

ajoneuvojen ja pintamateriaalien kulumisesta sekä talvikunnossapidosta peräisin olevia 

epäpuhtauksia kuten raskasmetalleja. Nykyisen, pääosin luonnonmukaisen 

metsäalueen runsas kasvillisuus, maaperä ja luonnonmukaiset virtausreitit pystyvät 

kuitenkin sitomaan merkittävän osan hulevesien mahdollisista epäpuhtauksista. 

Tulevassa tilanteessa suunnittelualueen rakennetuilta alueilta ja erityisesti 

pysäköintialueiden pinnoilta muodostuvat hulevedet tulevat ajoittain sisältämään 

nykytilaan verrattuna runsaastikin epäpuhtauksia. Rakennettujen alueiden 

kattopinnoilta muodostuvat, laadultaan suhteellisen puhtaat hulevedet voivat lisäksi 

runsaimmillaan aiheuttaa ongelmia huuhtoessaan muilta pinnoilta ja virtausreiteiltä 

mukaansa kiintoainesta ja epäpuhtauksia. Tiiviimmin rakennetuilla alueilla päällystetyt 

pinnat, tehokas kuivatus ja sujuva hulevesien johtaminen tekevät luonnonmukaisesta 

hulevesien käsittelystä myös haastavampaa. Ilman erityisiä toimenpiteitä epäpuhtaudet 

päätyvät tehokkaasti hulevesien mukana virtausreiteille, mikä voi vaarantaa 

suunnittelualueen eteläpuolisen biotoopin tilaa. 

3.3.3 Hulevesien hallinnan tarve ja tavoitteet 

Suunnittelualue on nykytilassa vettä hyvin pidättävää metsää, joten suunniteltu 

maankäyttö tulee merkittävästi kasvattamaan alueella muodostuvien hulevesien 

määrää. Koska kyseessä on kuitenkin pientalovaltainen asuinalue, hulevesimäärät 

tulevat olemaan kohtuullisen alhaiset ja rakentamisen vaikutukset lähinnä paikallisia. 

Kuuselantien alittavan rumpuputken välityskapasiteetti on kuitenkin jo nykytilassa 

riittämätön, joten vähäisetkin muutokset Muurankorpeen laskevassa ojassa voivat 

aiheuttaa tulvahaittaa Kuuselantien kohdalla ja sen yläpuolisella peltoalueella. 

Hulevesien hallinnalla voidaan kuitenkin ehkäistä hulevesitulvia ja niiden aiheuttamia 

ongelmia Kuuselantien yhteydessä sekä suunnittelualueen sisällä, samalla kun 

huolehditaan että suunnittelualueen yhteydessä olevat arvokkaat biotoopit säilyvät 
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mahdollisimman luonnontilaisena. Hulevesien hallintaa on myös tärkeä suunnitella jo 

kaavoituksen yhteydessä hyviä ja luonnonmukaisia hulevesien hallinnan periaatteita 

noudattaen. Hyvien hulevesien hallinnan periaatteiden mukaisesti hulevesien haitallisia 

vaikutuksia tulee ehkäistä toteuttamalla hajautettua hulevesien määrällistä ja 

laadullista hallintaa. 

Hulevesien hallinnan lähtökohtana on ehkäistä hulevesien muodostumista ja niihin 

kohdistuvaa laatuhaittaa. Hallinnan keskeinen periaate on suosia hulevesiä viivyttäviä 

ja käsitteleviä ratkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan johtaa hulevesiä avouomissa, 

näkyvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa järjestelmissä. Järjestelmillä pyritään 

samalla hulevesien hallittuun tulvimiseen, joka auttaa pienentämään rakennettujen 

alueiden tulvariskejä. Ulottamalla hallintamenetelmät tonteille asti, voidaan pienentää 

yksittäisien hallintamenetelmien mitoitusta sekä lisätä hulevesien hallinnan 

toimintavarmuutta. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää hulevedet rakennetun ympäristön 

maisemallisessa suunnittelussa luomalla yhdessä viher- ja maisemasuunnittelun kanssa 

viihtyisä, laadukas ja omaleimainen asuinympäristö, jossa ympäristönäkökulmat on 

huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla ja ylläpidetään luonnollisten norojen tilaa ja 

veden laatua. 

 

4 SUOSITELTAVAT RATKAISUVAIHTOEHDOT 

4.1 Hulevesien hallinnan periaatteet 

Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee huomioida Tampereen kantakaupungin 

hulevesiohjelmassa9 esitetyt hulevesien käsittelyn ja johtamisen yleiset periaatteet. 

Yleisten periaatteiden mukainen käsittelyjärjestys on seuraava:  

I. Ehkäistään hulevesien muodostumista  

II. Hyödynnetään hulevesiä niiden syntypaikalla 

III. Hulevesien puhdistus syntypaikalla 

IV. Syntypaikalla tapahtuva hulevesien viivytys  

V. Hulevesien poisjohtaminen syntypaikaltaan viivyttävillä järjestelmillä 

VI. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemäröinnin kautta 

viivytysalueille ennen vesistöön johtamista 

Selvitysalueelle laadittujen maankäyttösuunnitelmien perusteella toteuttamiskelpoisin 

menettely on toimintatapojen I–VI tehokas yhdistäminen, jolloin hallintamenetelmien 

ketju alkaa hajautetusti hulevesien syntypaikalta, tonttien sisältä, ja päättyy yleisillä 

alueilla sijaitseviin keskitettyihin hulevesien hallintajärjestelmiin. Erityyppisiä 

hallintamenetelmiä yhdistelemällä voidaan vaikuttaa tehokkaimmin sekä hulevesien 

määrään että laatuun. Suunnittelualueelle esitetään kuvan 9 mukaista monivaiheista 

hallintajärjestelmää. 

 

                                           
9 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. 2012. Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma. 
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Kuva 9. Suositellun hulevesien hallinnan vaiheet 
 

Kuvan 9 hajautetussa järjestelmässä eri hallintamenetelmät mitoitetaan erilaisille 

sadetapahtumille. Tonttikohtaisilla hallintaratkaisuilla on tarkoitus hallita suhteellisen 

usein toistuvat pienet sateet, kun taas yleisille alueille sijoitettavilla hulevesien 

hallintajärjestelmillä hallitaan harvemmin toistuvat rankkasateet ja niistä mahdollisesti 

syntyvät tulvimistilanteet.  

Hajautettu hulevesien hallinta lisää järjestelmän toimintavarmuutta, kun yksittäisen 

hallintamenetelmän mitoituksen ylittyminen, tai rakenteellinen vaurio ei johda 

välttämättä hulevesien johtamiseen suoraan ympäröivään luontoon. Näin ollen 

hulevesien hallinnan kokonaisvarmuus lisääntyy ja ylivuotojen riski vähenee. Samalla 

yksittäisen hallintamenetelmän mitoitus ja tilavaraus pienenee, jolloin ne on 

mahdollista toteuttaa vähäisemmin rakennustöin ja sijoittaa joustavammin. 

4.2 Tonttikohtainen hulevesien hallinta 

Hallintaketju alkaa tonttien sisälle hajautetuista järjestelmistä, joiden ensisijaiset 

tavoitteet ovat tontin kattopinnoilta ja vettä läpäisemättömiltä piha-alueilta 

muodostuvien virtaamahuippujen tasaaminen ja piha-alueilta muodostuvien hulevesien 

laadun käsittely. Tonttikohtaiset järjestelmät mitoitetaan tyypillisesti usein toistuville 

rankkasateille, jolloin jatkuvaa, nk. kroonista kuormitusta voidaan vähentää. 

Virtaamahuippujen viivyttämisen ja tasaamisen ansiosta hulevedet saadaan johdettua 

turvallisesti yleisille alueille, joilla suurten hulevesimäärien hallintaan on paremmat 

mahdollisuudet. Tonttikohtaisella viivytyksellä ehkäistään näin ollen tulvariskiä ja 

eroosio-ongelmia yleisellä alueella sijaitsevissa hulevesien johtamis- ja 

viivytysjärjestelmissä. Hulevesien tonttikohtaiseen viivyttämiseen ja käsittelyyn on 

useita erilaisia vaihtoehtoja, joiden pääpiirteitä esitellään seuraavissa kappaleissa. 
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4.2.1 Hulevesien muodostumisen vähentäminen 

Hulevesivaluntaa voidaan vähentää läpäisevien päällysteiden, kuten reikälaattojen 

tai -kiveyksien käytöllä mm. jalankulku- ja pysäköintialueilla.  Varsinaisten 

reikälaattojen ohessa myös väljästi saumatut betonikiveykset ovat hulevesien 

vähentämisen kannalta selvästi asfalttipintoja parempi vaihtoehto. Läpäisevät 

päällysteet vähentävät tehokkaasti etenkin matalan intensiteetin sadetapahtumien 

aiheuttamaa hulevesivaluntaa, koska päällyste ehtii imeä suurimman osan sille 

satavasta vedestä. Läpäisevässä maanperässä läpäisevien päällysteiden käytön hyödyt 

korostuvat, mutta heikomminkin läpäisevässä maaperässä rakenteiden toimintaa 

voidaan tehostaa salaojituksen avulla. Vaikka läpäisevän päällysteen vedenläpäisykyky 

ajan mittaan pienenisikin, näillä tapahtuva hulevesien muodostuminen ja virtaaminen 

on tavallisilla sadetapahtumilla aina vähäisempää, kuin esimerkiksi tiiviillä 

asfalttipinnoilla. Suuren intensiteetin rankkasateilla läpäisevä päällyste toimii likimain 

asfalttipinnan tavoin, mutta pintavalunnan virtausnopeudet jäävät asfalttipintoja 

alhaisemmiksi. Läpäisevän päällysteen käyttöä on havainnollistettu kuvassa 10. 

 

 
Kuva 10. Esimerkkejä läpäisevistä päällysteitä. Tampere, Vuores.8 

 

4.2.2 Hulevesien varastoiminen ja imeyttäminen 

Pientaloalueilla tonttikohtaisen hulevesien hallinnan keskeisin asia on irtikytkeä 

kattovedet hulevesiviemäriverkosta. Kattovesien viivyttäminen maan pinnalla olevissa 

kasvillisuuspainanteissa eli sadepuutarhoissa sekä kattovesisäiliöiden käyttö 

ovat yksinkertaisimpia ja edullisimpia tapoja tontilla muodostuvien hulevesien 

hallintaan. Pintaratkaisujen käyttö kuitenkin vaatii tontilta tilaa ja edellyttää, että 

hulevesien johtaminen tapahtuu poikkeustapauksia luukunottamotta maan pinnalla. 

Sadepuutarhat ovat ympäristöään alempana olevia kasvillisuuden peittämiä alueita, 

joihin hulevedet voivat hetkellisesti lammikoitua. Sadepuutarhan tarkoituksena on 

viivyttää hulevettä, mutta maaperän ominaisuuksista riippuen myös imeytymistä 

tapahtuu. Imeyttämisen mahdollisuuksia voidaan parantaa hajauttamalla 

sadepuutarhojen sijoittamista, jolloin myös lyhennetään hulevesien johtamismatkaa. 

Veden imeytyskykyä voidaan lisäksi tehostaa syventämällä kaivantoa ja tekemällä 

massanvaihtoa. Koska sadepuutarhat aina imeyttävät jonkun verran vettä maaperään, 

tulee ne sijoittaa kuivatusta vaativien rakenteiden alapuolelle (alarinteeseen) riittävälle 

etäisyydelle, vähintään 3 metrin päähän.  

 

Rankkasadetilanteissa kaikki piha-alueiden hulevedet eivät pysty suotautumaan 

päällysteiden ja suodattavien rakenteiden läpi, joten ylimääräisille hulevesille on 

järjestettävä turvalliset pintavaluntareitit avo-ojiin, hulevesiviemäriin, maanalaiseen 

hulevesikennostoon tai viivyttäville istutusalueille. Piha-alueen salaojat voidaan 

edelleen kytkeä maanalaisiin viivytysjärjestelmiin, josta hulevedet purkautuvat hitaasti 

avo-ojien tai hulevesiviemäriverkoston kautta yleisien alueiden hulevesien 

hallintajärjestelmiin. 
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Kattovesien keräämistä varten voidaan käyttää kattovesisäiliöitä, jotka asetetaan 

syöksyputken alle joko maan päälle tai maan alle. Säiliössä on ylivuotoputki jota pitkin 

ylimääräiset vedet voidaan johtaa haluttuun suuntaan sekä pohjalla hana tai venttiili, 

josta säiliö voidaan tyhjentää tai ottaa vettä esimerkiksi kastelukäyttöön. 

Kattovesisäiliöitä ei ole tarpeen mitoittaa suurille vesimäärille vaan sillä tuetaan muita 

hulevesien hallintajärjestelmiä. Esimerkiksi viisi 200 litran säiliötä pystyy pidättämään 

puolet 200 m2:n kattopinnalta tulevasta mitoitusvesimäärästä (1 m³ / 100 m²). 

kuvassa 11 on esitetty esimerkkiä sadepuutarhasta sekä havainnollistettu muovista 

kattovesisäiliötä. 

 

 
Kuva 11. Vasemalla esimerkki 190 litran kattovesisäiliöstä. Oikealla sadepuutarha, jonne hulevedet johdetaan 

maanpäällisiä kouruja pitkin.8 

 

Mikäli tontin käyttö estää maan päällisten sadepuutarhojen toteuttamisen, voidaan 

hulevesien viivytys toteuttaa myös maanalaisilla viivytyskennostoilla tai 

viivytyskaivannoilla, jotka soveltuvat erityisen hyvin hulevesien määrälliseen hallintaan 

ja niillä pystytään vastaanottamaan suuriakin virtaamapiikkejä. Viivytyskennostosta 

hulevedet imeytetään maaperään, tai puretaan vaiheittain alueelliseen avo-ojaan tai 

hulevesiviemäriverkkoon ja sieltä jälleen yleisillä alueilla oleviin hulevesien 

viivytysjärjestelmiin tai purkureiteille.  Muovikennostojen etu on niiden suuri, jopa 95 

% hyötytilavuus, jolloin suhteellisen pienellä rakennetilavuudella saavutetaan suuriakin 

hulevesien viivytystilavuuksia. Maanpäällinen tila voidaan käyttää tehokkaasti muihin 

toimintoihin, koska oikein rakennettuna kennostot eivät vaikuta yläpuolisten alueiden 

liikennöitävyyteen. Kuva 12 esittää esimerkkiä maanalaisesta kennostosta 

omakotitontilla. 
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Kuva 12. Esimerkki maanalaisesta kennostosta omakotitalotontilla.10 

 

Vaihtoehtoisesti maanalainen viivytys voidaan toteuttaa yksinkertaisella 

hulevesikaivolla, jonka tilavuus täyttää viivytysvaatimuksen. Kaivosta tulee olla 

tyhjennysputki ja ylivuoto katualueen hulevesiviemäriin tai maastosta ositettuun 

purkupaikkaan. 

 

4.2.3 Hulevesien laadullinen hallinta 

Tontti- ja korttelialueilla muodostuvat hulevedet eivät ole erityisen likaisia pl. isommilta 

pysäköintialueilta muodostuva valunta, joka ajoittain sisältää runsaasti epäpuhtauksia. 

Pysäköintialueiden kohdalla tonttikohtainen hulevesien hallinta suositellaan 

toteutettavan ratkaisuilla, joilla pystytään parantamaan hulevesien laatua määrällisen 

hallinnan lisäksi. Pysäköintialueilla voidaan toteuttaa esimerkiksi kuvan 13 mukaisia 

suodattavia viherpainanteita, joilla käsitellään etenkin tavanomaisten sateiden 

hulevesiä. Sen lisäksi viherpainanteet tarjoavat viivytystilavuutta harvemmin toistuvien 

rankkasateiden alkuvaiheessa, jolloin suurinta virtaamahuippua voidaan viivyttää ja 

tasata. Viherpainanteet mitoitetaan niin, että ne käsittelevät usein toistuvat lyhyet 

sateet, jotka huuhtelevat sateen alkuvaiheessa toistuvasti kenttäalueiden epäpuhtaudet 

mukaansa (first flush) ja aiheuttavat näin kroonista hulevesikuormitusta. Harvemmin 

toistuvilla rankkasateilla hulevedet johdetaan painanteista hallitusti pois 

hulevesiviemäröinnin välityksellä, johon painanne voidaan kuvan 13 mukaisesti liittää 

nostetulla hulevesiviemärikaivon kannella. Tällöin painanteessa vedenpinta voi kohota 

hetkellisesti synnyttäen hieman viivytystilavuutta hulevesille, minkä lisäksi osa vesistä 

suotautuu salaojituksen kautta hulevesiviemäriin.  

                                           
10 Kuva: Uponor Suomi Oy 
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Kuva 13. Vasemmalla esimerkki pysäköintialueen viherpainanteesta, jonne hulevedet ohjataan maanpinnalta 

reunakivien aukoista. Oikealla on esimerkki viherpainanteen ylivuotojärjestelmästä hulevesiviemäriverkkoon. 8 

 

4.2.4 Tonttikohtaisen hallinnan mitoitus 

Tonttikohtaista hulevesien viivytystä suositellaan toteutettavan korttelista riippuen 

kahdella erilaisella mitoituksella. Suunnittelualueen asuinkerrostalojen korttelialueilla 

(AK) ehdotetaan 1,0 m3 viivytystilavuutta jokaista sataa vettä läpäisemätöntä 

pintaneliömetriä kohti, mikä vastaa 10 mm sademäärää. Sademäärä vastaa 

tilastollisesti kerran 5 vuodessa esiintyvää 15 minuutin rankkasadetta tai noin kerran 1 

vuodessa esiintyvää 60 minuutin sadetta. Viivytysvaatimus on esimerkiksi Tampereen 

kaupungin Vuoreksen alueella käytetty mitoitus.  

Suunnittelualueen erillispientalojen (AO), asuinpientalojen (AP) sekä asuinrivitalojen ja 

muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) korttelialueilla ehdotetaan sen sijaan 1,0 m3 

viivytystilavuutta jokaista sataa kattoneliömetriä kohden. Näillä korttelialueilla piha-

alueista suuri osa on läpäisemätöntä pintaa, jolloin viivytysvaatimusta ei ole kohdistettu 

muihin kuin kattopintoihin.  

Kaikilla suunnittelualueen korttelialueilla lisäksi suositellaan, että mahdollisimman suuri 

osa kortteleiden pinnoista olisi päällystämättömiä. Tarvittavat päällystettävät pinnat 

tulisi toteuttaa kappaleessa 4.2.2 esitetyillä osittain vettä läpäisevillä päällysteillä, 

kuten reikälaatoilla tai väljästi saumatuilla betonikiveyksillä. Tällöin helpotetaan 

tonttikohtaisen viivytysvaatimuksen toteutumista ja parannetaan muodostuvien 

hulevesien laatua heti sadetapahtuman alkaessa. 

4.3 Yleisillä alueilla tehtävä hulevesien hallinta 

Tonttikohtaisen hulevesien hallinnan lisäksi suunnittelualueen yleisillä alueilla tulee olla 

hulevesien hallintamenetelmiä, joilla hallitaan harvemmin toistuvia rankkasateita.  

Katualueilla ehdotetaan käytettävän hulevesiviemäröintiä, sillä avo-ojien toteuttaminen 

kaavassa varatuille katualueille olisi haastavaa.  Liitekartassa 202 esitetyillä osuuksilla 

avo-ojat voivat kuitenkin korvata katualueen hulevesiviemäröinnin jos tarkemmassa 

suunnittelussa tähän todetaan olevan edellytyksiä. Katualueiden hulevedet johdetaan 

yleisellä alueella olevan viivytyspainanteen kautta suoalueelle.  

Rinnemaastossa ylärinteestä tuleva valunta johdetaan alapuolisten AP- ja AR-korttelien 

hulevesijärjestelmiin tarvittaessa niskaojien avulla. 

Suunnittelualueella muodostuvat hulevedet kerätään lopulta keskitetysti eteläisen AP -

ja AK-alueen väliselle lähivirkistysalueelle, jossa virtausta hidastetaan ensin 

eroosiosuojatulla avo-ojalla. Avo-ojan kautta hulevedet johdetaan pengerpadolla 
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varustettuun painanteeseen, jolloin tehostetaan hulevesien määrällistä ja laadullista 

käsittelyä. Pengerpadon läpi suotautuneet, tai ylivuodon kautta purkautuneet hulevedet 

johdetaan nykyiselle suoalueelle. Suoalueelle ei rakenneta erillistä purkuojaa, jolloin 

tehostetaan hulevesien luonnonmukaista viipymistä ennen kuin vedet purkautuvat 

suoalueelta hitaasti ja hajautetusti Muurankorpeen johtavaan avo-ojaan. 

Suunnittelualueelle ehdotettujen yleisien alueiden hulevesien hallintamenetelmien 

sijoituspaikat ja hulevesien alustavat johtamisreitit on esitetty liitekartassa 202. 

Kuvassa 14 on havainnollistettu eroosiosuojattua ojaa sekä viivytyspainannetta. 

 
Kuva 14. Vasen kuva: Eroosiosuojattu avo-oja, Hannover Saksa. Oikea kuva: Esimerkki viivytyspainanteesta, 

Hannover Saksa. 8 

 

4.3.1 Tulvareitit 

Hulevesien vähentämisen, viivyttämisen ja perinteisen johtamisen lisäksi on 

suunniteltava erityistilanteita varten hulevesien tulvareitit. Niillä turvataan hulevesien 

hallittu johtaminen ja rakenteiden kuivana pysyminen tilanteissa joissa 

hulevesiviemäriverkon ja hallintamenetelmien kapasiteetti ylittyy. Tulvareitit tulee 

ketjuttaa siten, ensimmäisen järjestelmän tulviminen pyritään hallitsemaan seuraavalla 

hallintamenetelmällä. Kun kaikkien järjestelmien viivytystilavuus täyttyy, tulvareitin on 

oltava sujuva purkuojaan asti, jotta aineellisia vahinkoja voidaan ehkäistä. 

Pihojen kaltevuudet tulee suunnitella siten, että valumasuunnat ovat poispäin 

rakennuksista ja kaltevuudet riittävät hulevesien sujuvaan pintajohtamiseen. 

Hulevesien tonttikohtaisista maanalaisista ja maanpäällisistä viivytysmenetelmistä tulee 

olla riittävät ja yhtenäiset tulvareitit katualueen hulevesiviemäriverkkoon. Tilanteissa, 

joissa hulevesiviemäriverkon kapasiteetti on ylittynyt, katualue toimii tulvareittinä. 

Katualueella tulvareittejä voidaan muodostaa käyttämällä yhtenäisiä reunakiveyksiä, 

jolloin hulevedet pysyvät tiettyyn rajaan asti katualueella. Soveltuvista kohdista 

hulevedet puretaan reunakiveysten aukoista yleiselle alueelle rakennettuun 

viivytyskosteikkoon tai siihen johtaviin ojiin, joissa hulevedet eivät aiheuta aineellisia 

vahinkoja eivätkä haittaa alueiden käyttöä muuten kuin hetkellisesti.  

Myös suunnitellusta viivytyspainanteen pengerpadosta on hallittu ylivuotoreitti 

tulvatilanteita varten. Ylivuoto ohjataan alapuoliselle suoalueelle mahdollisimman 

hallitusti ja ylivuotoreitin riittävään eroosiosuojaukseen tulee kiinnittää huomioita. 

Ylivuodon tarkoituksena on estää hallintajärjestelmän hallitsematon tulviminen 

esimerkiksi sen yläpuoliseen verkostoon ja rakennusten salaojiin asti.  
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4.4 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan huonoja, koska niihin 

huuhtoutuu mm. häiriintyneistä maakerroksista runsaasti kiintoaineista. 

Rakennusvaiheen hulevesien käsittely kannattaa järjestää tilapäisillä ratkaisuilla erillään 

lopullisen tilanteen hulevesien hallintajärjestelmistä, koska hulevesijärjestelmiä ei 

todennäköisesti voida rakentaa niin etupainotteisesti, että se olisi käyttökunnossa 

muun rakentamisen aikana. Lisäksi rakennusvaiheen runsas kiintoainehuuhtouma voi 

tukkia suodattavat hulevesien hallintamenetelmät. 

Suunnittelualueella rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan luontevimmat paikat 

ovat ne painanteet, joihin hulevedet on helposti painovoimaisesti johdettavissa. 

Hallintapaikat tulee olla sellaisia, joilla ei olisi muutenkaan erityisiä luontoarvoja alueen 

rakentamisen jälkeen. Rakentamisen aikaisien hallintamenetelmien tulee olla hulevesiä 

suodattavia ja viivyttäviä järjestelmiä, kuten murskepadolla toteutettuja altaita. 

Altaiden paikat voivat vaihdella alueen rakentamisvaiheiden mukaisesti. Hulevesien 

laadullista heikkenemistä voidaan lisäksi ehkäistä jaksottamalla maanrakennustöiden 

tekoa. Kasvillisuus ja pintamaat tulisi olla poistettuna mahdollisimman pieneltä alueelta 

kerrallaan, jolloin ehkäistään suurien kiintoaineshuuhtoumien syntyminen. 

 

5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN 

5.1 Suunnittelualueen lähtökohdat 

Suunnittelualue sijaitsee Kaukajärvellä Tampereen keskustasta noin yhdeksän 

kilometriä kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu lännessä Saarenmaantiehen ja 

Juvankatuun, etelässä aluetta rajaa 100 kV:n sähkölinja. Suunnittelualueen 

pohjoispuolella sijaitsee Levonmäen pientaloalue ja idässä pääosin rakentamatonta 

metsää ja peltoa. Suunnittelualueen laajuus on noin 8,2 ha, ja alue on nykytilassa 

pääosin rakentamatonta metsää ja suota. Uuden asemakaavan 8258 myötä alueelle 

tullaan sijoittamaan uusi pientalovaltainen asuinalue lähivirkistyspaikkoineen. Uutta 

rakentamista tulee alustavien suunnitelmien mukaan olemaan noin 1,3 ha koko 

suunnittelualueen pinta-alasta.  

Suunnittelualueen etelä- ja koillisosasta löytyy suoalue, joka luokitellaan uhanalaiseksi 

biotoopiksi. Suunnittelualueelta purkautuva pintavalunta virtaa Kuuselantien alittavan 

rumpuputken kautta Muurankorpeen. Rumpuputken välityskapasiteetin todettiin 

maastokäynnin yhteydessä olevan jo nykytilassa täysin käytössä, joten vähäisetkin 

muutokset virtaamissa voivat aiheuttaa tulvahaittaa Kuuselantien kohdalla ja sen 

yläpuolisella peltoalueella. 

Suunniteltu maankäyttö tulee kasvattamaan merkittävästi suunnittelualueella 

muodostuvan hulevesivalunnan määrää. Koko suunnittelualueen veden 

läpäisemättömyys (TIA) nousee arviolta noin 27 %:iin kaava-alueen pinta-alasta. 

Asemakaava-alueen keskimääräinen rankkasateen (20 mm) valuntakerroin nousee 

nykytilanteen mukaisesta noin 0,07 tasosta 0,20:ään eli keskimäärin hulevesivalunta 

lähes 3-kertaistuu.  
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5.2 Yhteenveto suositelluista hulevesien hallintatoimenpiteistä 

Suunnittelualueelle ehdotetaan hajautettua hulevesien hallintaa, joka alkaa hulevesien 

syntypaikalta, tonttien sisältä, ja päättyy yleisillä alueilla sijaitseviin keskitettyihin 

hulevesien hallintajärjestelmiin. Tonttikohtaisessa hulevesien hallinnassa tulee pyrkiä 

vähentämään muodostuvan huleveden määrää esimerkiksi läpäisevien päällysteiden 

avulla. Hulevesiä voidaan myös viivyttää sadepuutarhojen ja kattovesisäiliöiden avulla. 

Asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK) ehdotetaan 1,0 m3 viivytystilavuutta jokaista 

sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti. AO-, AP- ja AR- korttelialueilla 

ehdotetaan sen sijaan 1,0 m3 viivytystilavuutta jokaista sataa kattoneliömetriä kohden.  

Yleisillä alueilla ehdotetaan hulevesien johtamista pääosin hulevesiviemärissä. 

Virtaamahuippuja kuitenkin hidastetaan viivyttävillä viherpainanteilla. Autojen 

pysäköintialueilla muodostuvat hulevedet sisältävät ajoittain paljon epäpuhtauksia, 

joten pysäköintialueilla ehdotetaan myös hulevesien laadullista hallintaa edellä 

mainittujen viivytyspainanteiden avulla. Toimintavarmuutta harvoin toistuville 

rankkasateille tuodaan suunnittelualueen eteläpuolen lähivirkistysalueelle 

rakennettavalle hulevesien viivytyspainanteella, josta hulevedet lopulta purkautuvat 

eteläiselle suoalueelle. Suoalueelta vedet virtaavat hitaasti ja hajautetusti 

pintavaluntana Muurankorpeen johtavaan avo-ojaan. 

5.3 Ohjeet jatkosuunnitteluun 

Suunnittelualueen hulevesien hallintatoimenpiteistä tulee laatia tarkennettu 

toteutussuunnitelma, jossa yksittäisien kunnostusmenetelmien mitoitus ja sijainti 

tarkennetaan. Näin menetelmät voidaan toteuttaa mahdollisimman 

kustannustehokkaasti ja yhteensopiviksi. Suunnittelussa tulee huomioida Tampereen 

kaupungin hulevesiohjelmassa esitetyt hulevesien käsittelyn ja johtamisen yleiset 

periaatteet. 
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