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1. Johdanto
Hulevedellä tarkoitetaan rakennetulle pinnalle kertyvää ja sieltä pois johdettavaa sade- tai
sulamisvettä.  Huonosti hallittuna hulevedet saattavat aiheuttaa kaupunkitulvia, eroosiota ja
likaantumista purkuvesistöissä. Hulevesien huolimaton hallinta voi aiheuttaa myös ympäröivien
vesistöjen ja pohjavesialueiden vesitaseiden muuttumista. Esimerkiksi pohjaveden pinta saattaa
alentua, jos hulevedet johdetaan toiselle valuma-alueelle. Tämä suunnitelma ei käsittele
perustusten kuivatusvesiä eikä  tulipalojen sammuttamutusvesiä.
Kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa. Tämä tarkoittaa
lisääntyvää pintavaluntaa ja hulevesijärjestelmien kuormitusta. Kaupunkien hulevesiviemärit on
usein suunniteltu sen aikaiseen tarpeeseen ja niiden kapasiteetti ei välttämättä riitä kaupungin
tiivistymisestä aiheutuviin lisääntyviin hulevesimääriin. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksen on
arvioitu lisäävän rankkasateita, joten uuden rakentamisen yhteydessä toimivien hulevesijärjestelmien suunnittelu on erityisen tärkeässä asemassa. Hulevesien hallintaa suunniteltaessa hulevesiviemärien kapasiteetin kasvattaminen ei usein ole taloudellisesti järkevää, joten tulevaisuudessa
hulevesien hallinnassa korostuu maanpäälliset hallintamenetelmät, joissa hulevesivirtauksia
tasataan viivyttämällä ja imeyttämällä.  
Hulevesijärjestelmät ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmin kaupunkirakenteen osa, joka tulee
huomioida maankäytössä. Hulevesireittien rakentamisen myötä on hulevesien laadun ja hallittavuuden paranemisen lisäksi mahdollista saavuttaa merkittävää lisäarvoa kaupunkikuvaan. Puistorakentamisessa vesiaiheita käytetään esimerkiksi rauhoittavan vaikutuksen aikaansaamiseksi
(pysyvät vesipinnat), elävöittävänä elementtinä (puromaiset kohteet) ja toiminnallisena elementtinä (vesileikit). Parhaimmillaan hulevesireiteistä muodostuva ”siniviherverkosto” synnyttääkin
puistomaista ympäristöä, jonka hoitokustannukset ovat kuitenkin varsin kohtuulliset. Myös
katutilaan sijoittuvat viivytys- ja imeytysrakenteet on mahdollista suunnitella niin, että katutilasta
muodostuu aikaisempaa elävämpiä ja maisemallisesti rikkaampia ympäristöjä.  
Keravan kaupunki on laatinut hulevesisuunnitelman, jotta tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa hulevedet eivät tulevaisuudessakaan aiheuta ongelmia kaupungin kaduilla eikä hulevesien
purkuvesissä kuten Keravanjoessa. Hulevesisuunnitelma tulee ohjaamaan kaupungin eri vastuutahojen hulevesiin liittyvää päätöksentekoa ja toimimaan hulevesijärjestelmien suunnittelun
alustavana pohjana.  Hulevesisuunnitelman tarkoituksena on antaa tulevaa asemakaavoitusta
varten suosituksia asemakaavamääräyksiksi. Suunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen, eikä anna
velvoittavia määräyksiä kiinteistönomistajille. Hulevesisuunnitelmasta käy ilmi hulevesien hallinnan tavoitteiden määrittäminen.
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Hulevesisuunnitelmaan on tiivistetty hulevesiä koskevat lait ja säädökset. Suunnitelmaan on
koottu myös Keravan nykytilanne koskien hulevesiin liittyvien asioiden vastuunjakoa, Keravan
ominaispiirteitä, hulevesien tämänhetkistä hallintaa ja nykyisiä ongelmakohtia hulevesien hallinnassa. Nykytilanteen esittelyn jälkeen hulevesisuunnitelmassa on kerrottu toimenpideohjeita ja
suosituksia hulevesien hallintaan eri alueilla. Lopussa käsitellään hulevesijärjestelmän ylläpitoa ja
kunnostusta.

2. Hulevesisuunnitelman ja hulevesien hallinnan tavoitteet
Tässä luvussa kerrotaan tavoitteet hulevesisuunnitelmalle. Esitetyillä tavoitteilla pyritään selkeyttämään uusien hulevesijärjestelmien suunnitteluprosesseja ja nykyisten hulevesijärjestelmien
kunnossapitotoimenpiteitä.   
Hulevesien hallinnassa tulee pyrkiä pitämään syntyvien hulevesien määrä suunnilleen rakentamista edeltäneellä tasolla, tasaamaan minimi- ja maksimihulevesivirtaamia sekä huolehtimaan
hulevesien riittävän hyvästä laadusta. Edellä mainittujen kohtien toteutumista varten Keravan
kaupunki asettaa hulevesien hallinnalle tavoitteita, joita mahdollisuuksien mukaan noudattamalla voidaan ehkäistä hulevesien aiheuttamia ongelmia, kuten kaupunkitulvia, eroosiota valumareiteillä sekä epäpuhtauksien päätymistä vesistöihin. Hulevesisuunnitelman tavoitteet on kirjattu
Keravan kaupunginhallituksen päätöksessä 1.10.2019/329§.
Keravan kaupungin tavoitteet hulevesien hallinnalle kiteytettynä ovat:  
1.
2.
3.
4.
5.

Kokonaan eroon sekaviemäröinnistä   
Hulevesiviemäröinnin tarvetta vähentävien järjestelmien suosiminen
Osavaluma-alueisiin perustuvan aluejaon käyttäminen hulevesien hallinnan suunnittelussa
Hulevesien hyödyntäminen esteettisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseen
Riittävien kunnossapito- ja saneeraustoimenpiteiden noudattaminen

Kukin tavoite on selitetty alla.
1.

Kokonaan eroon sekaviemäröinnistä  

Keravalla on alueita, joissa hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin. Hulevedet lisäävät käsiteltävän
jäteveden määrää, jolloin jäteveden puhdistaminen vie enemmän puhdistuslaitoksen kapasiteettia. Lisäksi rankkasateiden aikana jäteveden puhdistamon kapasiteetti ei välttämättä riitä puhdistamaan kaikkia puhdistamolle johdettavia vesiä. Hulevedet eivät ole likaisuudeltaan verrattavissa
jäteveteen, joten niitä ei tule johtaa jätevesiviemäriin. Tavoitteena on erottaa hulevedet kokonaan jätevesiviemäristä. Sekavesiviemäröinti korvataan kiinteistökohtaisilla hulevesien hallintaratkaisuilla tai keskitetyllä hulevesien hallinnalla tai näiden yhdistelmällä. Keravalla sekaviemäröinnistä luopumiseen on kannustettu sillä, että vesihuoltolaitos ei laskuta sekaviemäröinnin
poiston yhteydessä tapahtuvasta liittymisestä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon.
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2.

Hulevesiviemäröinnin tarvetta vähentävien järjestelmien suosiminen  

Ensisijaisesti pyritään vähentämään syntyvän huleveden määrää. Huleveden määrää voidaan
vähentää minimoimalla päällystetyn pinnan määrä tekemällä tehokasta tilansuunnittelua tai
valitsemalla vettä läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien sijaan.  
Hulevesiviemäröinnin sijaan on ensisijaisesti pyrittävä viivyttämään ja imeyttämään hulevedet
lähellä syntypaikkaa, tai viimeistään ennen vesistöön purkamista. Viivytys ja imeytys pienentää
hulevesijärjestelmien maksimivirtaamia sekä suurentaa minimivirtaamia, mikä vähentää esimerkiksi hulevesitulvia.  
Lisäksi viivytys- ja imeytysmenetelmät voivat parantaa hulevesien laatua, kun kiintoaines pidättyy viivytys- ja imeytysrakenteisiin. Imeyttäminen maaperään edesauttaa pohjaveden määrällisen tilan säilymistä. Muun muassa näistä syistä uusissa hulevesijärjestelmissä tai vanhojen järjestelmien saneerauksissa suositaan vaihtoehtoisia ratkaisuja hulevesiviemäröinnille.  
3.

Osavaluma-alueisiin perustuvan aluejaon käyttäminen hulevesien hallinnan suunnittelussa  

Muun muassa maaston muodot ja pintojen läpäisevyys vaikuttavat hulevesien kulkeutumiseen.  
Suunniteltaessa hulevesien hallintajärjestelmiä huomioidaan luonnolliset valuma-alueet ja hulevesien virtaussuunnat näillä alueilla. Hulevesijärjestelmä tulee suunnitella hulevesien syntypaikalta purkuvesistöön, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asemakaavan yhteydessä suunniteltu
järjestelmä voi ulottua asemakaava-alueen ulkopuolelle. On myös tärkeää, että rakentamisesta
vastuussa olevat tahot ymmärtävät yllä mainitut asiat ja sitoutuvat noudattamaan valuma-aluekohtaista suunnitelmaa.  
4.

Hulevesien hyödyntäminen esteettisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseen  

Hulevesiä ei tarvitse nähdä ainoastaan haasteena. Toimivat ja hyvin huolletut hulevesien hallintajärjestelmät voivat olla esteettisiä ja tuoda vaihtelua kaupunkikuvaan. Uusista hulevesijärjestelmistä pyritään suunnittelemaan visuaalisesti miellyttäviä ja viihtyvyyttä lisääviä tarkoituksenmukaisissa sijainneissa, joissa on riittävästi tilaa ja esteettisyydestä saadaan paljon hyötyä.  
5.

Riittävien kunnossapito- ja saneeraustoimenpiteiden noudattaminen  

Toimiva hulevesijärjestelmä tarvitsee oikeaoppista huoltamista. Järjestelmien huoltaminen ja
kunnossapito on olennaista myös hulevesien hallinnan tavoitteen 4 saavuttamisen kannalta. Olemassa oleville ja suunniteltaville hulevesijärjestelmille selvitetään tarvittavat huoltotoimenpiteet
ja huoltovälit.  
Tavoitteena on myös noudattaa näitä toimenpiteitä.  
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Epäselvät hulevesiliitokset
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi on tärkeää selvittää epäselvät hulevesiliitokset.   
Keravalla on vanhoja kiinteistöjä, joiden liittymisestä hulevesiverkostoon ei ole varmaa tietoa.
Näiden kiinteistöjen todellinen tilanne hulevesiverkostoon liittymisen suhteen selvitetään
maastokäynneillä ja vesihuollon asiakastietojärjestelmää tutkimalla. Selvityksessä saadun tiedon
avulla voidaan tulevaisuudessa huomioida paremmin hulevesien todellinen kulkeutuminen
pihoilta ja tonteilta verkostoon. Maastokäynneillä voidaan samalla päivittää tietokantaan
hulevesikaivojen kansien ja putkien vesijuoksujen korot.  
Velvoitteiden ja vastuiden asettaminen hulevesien kanssa toimiville tahoille  
Suunnitelmassa pyritään selkeyttämään hulevesiin liittyvät vastuut ja asettamaan velvoitteita
koskien esimerkiksi hulevesien huomioon ottamista eri valuma-alueilla. Näihin asetettuihin velvoitteisiin ja vastuisiin voidaan jatkossa vedota, mikäli epäselviä tilanteita syntyy.

3. Lait ja säädökset
Hulevesien hallinnan kannalta tärkeimmät lait ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132,
MRL), vesihuoltolaki (2001/119, VHL), vesilaki (2011/587, VL) sekä laki tulvariskien hallinnasta
(2010/620, LTRH).  
Muita hulevesiin liittyviä lakeja ovat laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki
(1299/2004, VHJL), ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL), luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta (669/1978, KatuL), maantielaki
(503/2005) ja ratalaki (110/2007).
Velvoittavia määräyksiä on myös Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Hulevesien hallintaan
liittyvistä lumen vastaanottopaikoista säädetään Keravan ympäristönsuojelumääräyksissä (KV
8.12.2014).
Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi näiden lakien sisältöä.  
3.1.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Maankäyttö- ja rakennuslaista löytyy oma luku (13 a) hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä
koskeville pykälille. Keravan hulevesisuunnitelma on toteutettu noudattaen MRL:n
hulevesisuunnitelmaa koskevaa pykälää (103 l §). MRL:ssa on asetettu hulevesien hallinnan
yleisiksi tavoitteiksi (103 c §):  
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1) hulevesien suunnitelmallisen hallinnan kehittäminen erityisesti asemakaava-alueella,  
2) hulevesien imeytys ja kerääminen hulevesien syntypaikalla,  
3) hulevesien ympäristölle ja kiinteistölle aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ehkäisy
ottamalla huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä,  
4) hulevesien jätevesiviemäriin johtamisesta luopumisen edistäminen.  
Keravan hulevesisuunnitelmassa ja tulevassa hulevesiin liittyvässä suunnittelussa huomioidaan
yllä mainitut tavoitteet. MRL:n 13 a luvun mukaan kunnan monijäsenisellä toimielimellä on
oikeus antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta
(103 j §). Lisäksi lain mukaan kunnalla on oikeus periä hulevesijärjestelmistä aiheutuneiden
kustannusten kattamiseksi vuosittainen hulevesimaksu (103 n § & 103 o §). MRL:n
hulevesiin liittyviä säännöksiä valvoo Keravan kaupungin päättämä monijäseninen toimielin,
kaupunkikehitysjaosto (toimintasääntömuutos tekemättä) (103 d §).  
Lain 103 c §:ssä määritellään kunnan hulevesijärjestelmä, jolla tarkoitetaan hulevesien hallintaan
tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuutta lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen
hulevesiviemäriverkostoja. Kunnan hulevesijärjestelmä koostuu siis kaikista kunnan vastuulla
olevista hulevesien hallinnan rakenteista ja alueista. MRL:n 13 a luvun säännökset koskevat
pääasiassa kunnan hulevesijärjestelmää. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella
tarkoitetaan puolestaan aluetta, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelee.
Hulevesiviemäreiden osalta niihin sovellettava lainsäädäntö riippuu tahosta, jonka
huolehtimisvastuulla ne ovat. Vesihuoltolaitoksen huolehtimaan huleveden viemäröintiin
sovelletaan vesihuoltolakia. Mikäli kunnan hulevesijärjestelmään kuuluu hulevesiviemäreitä,
joista kunta itse huolehtii, sovelletaan niihin MRL:n säännöksiä.  
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta (MRL 103 e §). Tämä
koskee myös kiinteistöä, joka johtaa hulevesiä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.
Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään,
mikäli hulevesiä ei pystytä imeyttämään kiinteistöllä tai niitä ei johdeta vesihuoltolaitoksen
hulevesiviemäriverkostoon (MRL 103 f §). Kunnan hulevesijärjestelmän monimuotoisuuden
vuoksi johtaminen voi tapahtua eri tavoin. Kunnan määräämä viranomainen voi myöntää
vapautuksen huleveden johtamisvelvollisuudesta, jos kiinteistön hulevedet voidaan käsitellä
muilla tavoin asianmukaisesti.

9

3.2.

Vesihuoltolaki (119/2001)

Hulevesiin liittyen vesihuoltolain luvussa 3 a kerrotaan huleveden viemäröinnin järjestämisestä ja
hoitamisesta.  
Keravalla kaupunki on neuvotellut vesihuoltolaitoksen kanssa ja päättänyt, että vesihuoltolaitos
huolehtii huleveden viemäröinnistä kunnan sijaan. Huleveden viemäröinnissä noudatetaan
tällöin vesihuoltolakia (17 a §). Muut hulevesien hallintaratkaisut, kuten erilaiset
viivytysrakenteet ja ojastot, pysyvät kunnan vastuulla ja niiden hallinnassa noudatetaan
maankäyttö- ja rakennuslakia. Vesihuoltolain mukaan kiinteistö on velvollinen liittymään
hulevesiviemäriin, mikäli se ei ole saanut erillistä vapautusta velvoitteesta (17 b §). Vapautuksen
hulevesiviemäriin liittymisestä voi saada esimerkiksi, jos kiinteistölle aiheutuisi viemäriin
liittymisestä kohtuuttomia kustannuksia tai jos kiinteistön hulevedet voidaan poistaa jollain
muulla asianmukaisella tavalla (17 c §).  
3.3.

Vesilaki (587/2011)

Vesilain tarkoitus on muun muassa ehkäistä vesivarojen käytöstä aiheutuvia haittoja. Vesilain
luvussa 3 on kerrottu vesitaloushankkeita, jotka vaativat lupaviranomaisen luvan. Tällaisia luvan
vaativia vesitaloushankkeita ovat esimerkiksi hankkeet, jotka vaikuttavat pohjavesiesiintymän
tilaan huonontavasti (3 luku 2 §). Luvanvaraiselle vesitaloushankkeelle ei myönnetä lupaa, jos
hanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia
muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti
huonontaa paikkakunnan asutus tai elinkeino-oloja (3 luku 4 §).  
Vesilain luvussa 5 käsitellään ojitukseen liittyviä lainsäädäntöjä. Ojitus, ojan käyttö ja ojan
kunnossapito voivat tarvita lupaviranomaisen luvan, jos ne aiheuttavat pilaantumista vesialueella
tai 2 luvun 2 §:ssa mainittuja haittoja (5 luku 3 §). Vaikka ojitusta koskeva asia ei tarvitsisi
lupaviranomaisen lupaa, se joudutaan silti joissain tilanteissa käsittelemään ojitustoimituksessa
(5 luku 4 §). Asemakaava-alueella käytetään ojitusasioissa ensisijaisesti maankäyttö- ja
rakennuslain pykäliä ojituksesta.
3.4.

Laki tulvariskien hallinnasta (629/2010)

Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia
seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa yhteen
tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön
sekä suojelun tarpeet. (1 §)   
Lain mukaan kunnan tulee tehdä alustava arviointi hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä,
nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet ja tehdä alueille tulvavaarakartat ja tulvariskikartat.
Tämän jälkeen kunta laatii merkittäväksi hulevesitulvariskialueeksi nimetylle alueelle tulvariskien
hallintasuunnitelman. (19 §) Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisten on
otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät
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tulvariskien hallintasuunnitelmat (23 §). Tulvariskiasiat tulee tarkastaa kuuden vuoden välein
(20 §).  
Keravalla on julkaistu hulevesitulvariskien alustava arviointi 3.9.2018. Keravalla ei ole havaittu
merkittäviä hulevesitulvia eikä arviossa huomattu alueita, joissa tulevaisuudessakaan tapahtuisi
merkittäviä hulevesitulvia.  
3.5.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojelulain tarkoitus on torjua ympäristön pilaantumista (1 §). Tämä tarkoittaa siis
sitä, että jos hulevesien takia on vaaraa aiheutua ympäristön pilaantumista, huleveden käsittely
on YSL:n mukaan luvanvaraista toimintaa. Ympäristöluvan varainen toimija voi ympäristöluvan
lupaehdoissaan saada vesihuoltolakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin ja kaavamääräyksiin
suhteutettuna tiukempia huleveden hallinnan määräyksiä.  
Kunta voi antaa paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelumääräyksiä pannakseen
ympäristönsuojelulain täytäntöön (202 §).
3.6.

Muut hulevesiin liittyvät lait

Muita hulevesiin liittyviä lakeja on luonnonsuojelulaki (1996/1096), laki kadun ja eräiden
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (1978/669), maantielaki (2005/503) ja ratalaki
(2007/110).  
Luonnonsuojelulain tavoitteena on muun muassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
koskien myös vesiluontoa. Hulevesien hallinnassa on siis tarvittaessa huomioitava myös
luonnonsuojelulaki, jos vesistöjen, tai jonkun muun hulevesiin liittyvän alueen luonnonolot ovat
vaarassa.  
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta koskee hulevesiin liittyen
asemakaava-alueen katujen, torien, puistojen ja vastaavien alueiden kunnossapitoa. Hulevesien
laatua koskevia kunnossapitotoimenpiteitä on esimerkiksi katujen sadevesikourujen ja kaivojen
avoinna pitäminen sekä kadun istutuksista huolehtiminen.  
Ratalaissa käsitellään hulevesiin liittyen laskuojia. Ratasuunnitelmassa on mainittava laskuojan
tarve ja osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojiin sovelletaan muuten vesilakia (19 §).
Rataverkon haltijalle perustetaan laskuoja-alueelle ratasuunnitelmassa rasiteoikeus (50 §).  
Ratalain tavoin, jos tien- tai liitännäisalueen kuivattimiseksi laskuoja on sijoitettava toisen maalle,
tiesuunnitelmassa on osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojiin sovelletaan muuten
vesilakia (24 §).
Myös maantielaissa tiesuunnitelmassa osoitettuun laskuoja-alueeseen perustetaan tienpitäjälle
rasiteoikeus (60 §).  
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4. Nykytilanne
4.1.

Keravan ominaispiirteet

4.1.1. Sijainti ja väestötiheys

Kerava sijaitsee Etelä-Suomessa Uudenmaan maakunnassa ja on osa Helsingin metropolialuetta.
Keravan ympäryskuntia ovat etelässä Vantaa, idässä Sipoo, ja lännessä Tuusula. Keravan läpi
kulkee Lahden moottoritie ja Keravanjoki. Keravan keskusta-alue sijaitsee moottoritien ja
Keravanjoen länsipuolella. Keravan keskustan läpi kulkee junarata. Keravan kaupunki on pintaalaltaan pieni (30,77 km2), mutta kaupungin väestötiheys on Suomen suurimpia (1195 as/km2).

Kuva 1 Ilmakuva Keravasta (vasen) ja Keravan sijoittuminen Helsingin metropolialueelle (oikea)
(Ortokuva ja taustakartta Maanmittauslaitos, 2020)

12

4.1.2. Maankäyttö

Vuonna 2014 tehdyssä hulevesiselvityksessä Kerava on jaettu kymmeneen maankäyttötyyppiin
läpäisemättömyyden perusteella (Kuva 2, lähde: FCG, 2014). Näitä ovat:
1. Keskusta, tiivis teollisuus-/työpaikka-alue, kaupan keskittymät (TIA: 80-90 %)
2. Tiiviit julkiset/yksityiset palvelut, väljä teollisuus-/työpaikka-alue (TIA: 65-80 %)
3. Merkittävä (rauta)tiealue (TIA: 60-75 %)
4. Julkiset ja yksityiset palvelut (TIA: 50-70 %)
5. Kerrostaloalue (TIA: 45-65 %)
6. Tiivis pientalo- tai pienkerrostaloalue (TIA: 40-60 %)
7. Pientaloalue (TIA: 25-40 %)
8. Väljä pientaloalue tai palvelut, urheilupuisto (TIA: 15-25 %)
9. Erittäin väljä omakotitaloalue, maatalousalue, puisto (TIA: 5-10 %)
TIA= teoreettisen läpäisemättömän pinnan osuus
10. Metsä, suo (TIA < 1%)
Kaikkein tiiveintä rakentaminen on junaradan ja moottoritien väliin sijoittuvalla alueella, jossa
on paljon keskustatoimintoja, tiivistä teollisuus- ja työpaikka-aluetta ja kaupan keskittymiä sekä
tiiviitä palvelukeskittymiä. Junaradan länsipuolelle sijoittuu kerros- ja pientaloalueita kunnan
rajalle saakka. Moottoritien itäpuolella on länsipuolta selvästi vähemmän rakennettua aluetta.
Keravan kaakkoisosa on suurelta osin metsää ja suota. Keravan koillisosassa on niin ikään väljää
omakotitaloaluetta, maatalousalueita ja metsää/suota. Keravan läpi kulkevan Keravanjoen
molemmin puolin on jätetty koko matkalta alueita metsäksi, suoksi tai maatalousalueeksi.

Kuva 2 Hulevesiselvityksen maankäyttötyypit Keravan
kaupungin alueella (FCG, 2014)
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4.1.3. Virtavedet ja valuma-alueet

Kerava on jaettu yhteensä seitsemään päävaluma-alueeseen (FCG, 2014). Keravanjoen ja
Nissinojan valuma-alueet laskevat Vantaanjokeen, Pelinojan ja Piiliojan valuma-alueet laskevat
Tuusulanjärveen ja Keravan itäpuolen valuma-alueet Kumbäcken, Ollbäcken ja Byabäcken
laskevat Sipoonjokeen. Valuma-alueiden sijainneista ja laskusuunnista on esitetty yksinkertaistus
kuvassa 3.

Kuva 3 Yksinkertaistettu esitys Keravan päävaluma-alueista, niiden laskusuunnista ja vastaanottavasta vesistöstä

Koska Keravalla ei ole järviä tai muita suurempia vesistöjä, joissa vesi viipyisi pidempiä aikoja,
Keravan hulevedet eivät jää kaupungin rajojen sisälle. Kaikki Keravalla syntyvät hulevedet
valuvat lopulta muihin kaupunkeihin ja kuntiin, eikä Keravalle valu muista kunnista vesiä kuin
Keravanjokea pitkin Keravan läpi sekä hieman ojia pitkin Tuusulasta ja Sipoosta. Tämä voi
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Keravalla syntyvien hulevesien laadusta johtuvat ongelmat
eivät välttämättä näy vielä Keravan kaupungin sisällä, vaan ongelmia alkaa esiintyä vasta
naapurikunnissa.
Tekemällä toimenpiteitä jollain tietyllä valuma-alueella voidaan vaikuttaa vastaanottavan
vesistön tilaan. Vastaavasti, maankäytön muutokset valuma-alueella voivat johtaa
vastaanottavan vesistön tilan heikkenemiseen. Koska Keravalta laskee hulevesiä useaan eri
ympäryskuntaan, tulisi hulevesien hallinnan osalta tehdä tiivistä yhteistyötä ympäröivien kuntien
kanssa. Esimerkiksi Sipoonjoki on NATURA 2000 aluetta, johon nousee meritaimen.
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Keravanjoki on erittäin uhanalaisen meritaimenen lisääntymis- ja elinaluetta sekä uhanalaisen
vuollejokisimpukan elinaluetta. Kiintoaineksen lisääntyminen on selvin vedenlaatuun liittyvä
uhka simpukoille.
Savionoja virtaa rajatulla alueella enimmäkseen luonnonuomassa. Se on puroluokan vesistö
ja arvokas virtavesi. Sen arvoa lisäävät puron varrelle siirretty suopunakämmekkä sekä sijainti
kalastollisesti arvokkaan Keravanjoen sivuhaaran Rekolanojan yläosalla. Vuonna 2017 laaditun
Savionojan ja Leppäkorvenojan luontoselvityksen perusteella Savionojassa sijaitsee jo tällä
hetkellä meritaimenen lisääntymiseen soveltuvia alueita heti Saviontien alapuolella.
Myllypuron meanderilaakso on Keravanjoen sivupuro ja sen uomaprofiili mahdollistaa, että
purossa esiintyy meritaimenta.
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4.1.4. Pääväylät ja junarata

Keravanjoen lisäksi pohjois-eteläsuunnassa Keravan läpi kulkee myös Lahden moottoritie sekä
junarata. Moottoritie vaikuttaa jonkin verran hulevesien johtamiseen Keravanjokeen, sillä
hulevesiä joudutaan johtamaan useassa kohtaa moottoritien ali. Myös junaradan ali joudutaan
johtamaan hulevesiä, mutta rata kulkee pitkälti rakennetulla alueella, jossa hulevesien
hallinnassa joudutaan muutenkin käyttämään paljon maanalaisia rakenteita; kuten rumpuja ja
viemäreitä.
4.1.5. Pohjavesialueet

Keravan koillisosassa on yksi vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue
(Marjamäen pohjavesialue). Marjamäen pohjavesialueen kemiallinen ja määrällinen tila on
hyvä. Tämän lisäksi Sipoon puolella idässä on II-luokan pohjavesialue (Ollisbacka) ja lännessä
Tuusulassa on I- ja II-luokan pohjavesialueet (Hyrylä ja Vähä-Muori).  
Marjamäen pohjavesialueen läheisyydessä ei juurikaan ole asutusta, vaan alue on suurimmaksi
osaksi peltoa ja metsää. Pellolta tuleva ravinnekuormitus saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun.  
Muista Keravan lähellä olevista pohjavesialueista Sipoon puolella (Ollisbacka) sijaitsevaan
pohjavesialueeseen saattaa vaikuttaa Ahjossa sijaitseva taajama-alue, sillä Ahjon hulevedet
virtaavat ojastoa pitkin pohjavesialueen läpi. Sen sijaan Tuusulassa sijaiseviin pohjavesialueisiin
Keravan toiminta ei tällä hetkellä juuri vaikuta.  
4.1.6. Maaperä

Keravan maaperä on suurimmaksi osaksi savea ja kalliota (kuva 4). Tällaisilla alueilla maaperän
huonon vedenläpäisevyyden takia hulevesiä ei välttämättä pysty imeyttämään maaperään ja
rankkojen sateiden aikana hulevedet valuvat nopeasti valuma-alueilta vesistöihin. Toisaalta
heikosti vettä läpäisevä maaperä tarkoittaa sitä, että hulevesien poisjohtaminen päävalumaaluerajat huomioiden ei isommassa mittakaavassa vaikuta alueen vesitalouteen, sillä vedet
valuisivat alueelta muutenkin verrattain nopeasti pois.  
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Kuva 4 Maaperä Kerava (GTK, 2020)

4.1.7. Arvokkaat luontokohteet ja pienvedet

Keravalla sijaitsee muutama arvokas luontokohde ja pienvesi, joihin hulevesiä saattaa
valua. Keravalla sijaitsee yksi luonnonsuojelualue: Haukkavuoren luonnonsuojelualue.
Luonnonsuojelualue sijaitsee Keravanjoen päävaluma-alueella Keravan pohjoisosassa yksityisellä
maalla. Keravalla ei sijaitse NATURA 2000 alueita.
Keravalla sijaitsee kolme vesilain 2 luvun 11 § mukaista paikallisesti arvokasta luontokohdetta:
Ollilanlampi, Kytömaan lähde sekä Salmelan lehdon noro (Keravan luontoselvitys, 2014).  
Keravalla sijaitsee myös metsälain 10 §:n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeitä elinympäristöjä, mutta nämä kohteet sisältyvät vesilain alaisiin arvokkaisiin
luontokohteisiin (Keravan luontoselvitys, 2014).
Virtavesien osalta osa Savionojasta ja Myllypurosta on luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi
(Keravan luontoselvitys, 2014).
Muita arvokkaita luontokohteita Keravalla ovat muun muassa Matkoissuo, Kytömaan suo,
Koukkusuo ja Keravanjoen rannalla esiintyvät arvokkaat luontotyypit.  
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Arvokkaiden luontokohteiden välittömään läheisyyteen ei tulisi osoittaa nykytilannetta
muuttavaa maankäyttöä. Arvokkaiden pienvesien valuma-alueilla tehtävät muutokset eivät
saa aiheuttaa luontoarvojen vähenemistä pienvesissä, toisin sanoen pienvesiin johdettavien
hulevesien määrä tai laatu eivät saa muuttua. Purojen pysyminen avouomina tulee varmistaa
maankäytön suunnittelussa. (Keravan luontoselvitys, 2014).
4.2.

Hulevesien nykyinen hallinta Keravalla

Tällä hetkellä hulevesiä hallitaan Keravalla johtamalla vedet hulevesiviemäreitä pitkin
joko suoraan Keravanjokeen, tai ensin isompaan avo-ojaan, josta vedet sitten johdetaan
purkuvesistöön. Merkittävien valumareittien yhteydessä hulevesiä viivytetään ja suodatetaan
kosteikoissa ja altaissa. Vanhemmilla asuinalueilla on käytössä vielä jonkin verran
sekaviemäröintiä.   
Keravalla on noin 110 km kaupungin omaa hulevesiverkostoa. Paikoissa, joissa hulevesiä ei voida
johtaa painovoimaisesti, kuten aseman alikulkujen kohdilla, hulevesiä pumpataan verkostossa
eteenpäin hulevesipumppaamoilla, joita on Keravalla yhteensä 13. Keravan keskustan alueella
hulevedet hallitaan lähes kokonaan johtamalla ne eteenpäin hulevesiviemäreillä. Osa keskustan
vesistä johdetaan Keravanjoen lähialueilla sijaitseviin avo-ojiin, joista ne sitten valuvat nopeasti
jokeen. Nissinojan puolella sijaitsevalta keskusta-alueelta vedet ohjataan hulevesiviemäreitä
pitkin Nissinojaan.  
Alikeravalla Nissinojan hulevedet kulkeutuvat altaaseen, joka muun muassa tasaa virtaamia
ojan alajuoksulla. Ennen Keravan alueelta poistumista hulevedet johdetaan lähes luonnontilassa
olevaan Savionojaan.  
Sekaviemäröintiä on vielä paikoin käytössä Keravanjoen valuma-alueen luoteisosassa Kalevan
ja Kurkelan kaupunginosissa ja idässä Ahjon kaupunginosassa. Myös Nissinojan valuma-alueella
on edelleen sekaviemäröityjä kiinteistöjä, kuten Sompion, Jaakkolan, Koivikon ja Niinikankaan
kaupunginosissa.
Keravan länsipuolella omakotipainoitteisilla alueilla hulevedet viettävät vähemmän aikaa
hulevesiviemäreissä ja niitä kerätään isompiin avo-ojiin. Killan eteläpuolella vedet johdetaan
Nissinojaan, jota pitkin vedet kulkevat aina Vantaan puolelle saakka. Nissinojan alkupää on
Keravan puolelta betonipohjainen kanava, jossa hulevedet kulkevat eteenpäin sen kummemmin
viipymättä tai suodattumatta. Myöhemmin oja muuttuu perinteisemmäksi rakennetuksi avoojaksi.
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Hulevesien
hallintarakenteen nimi

Toimintaperiaate

Päävalumaalue

Osoite ja
Tila
kaupunginosa

1. Kyntäjänkadun hulevesien
viivytysrakenne

Kytömaan korttelialueen
hulevesien viivytys ja
käsittely
Työpaikka-alueen
hulevesien viivytys ja
kiintoaineen laskeutus
Lähivirkistysalueen
hulevesien viivytys

Keravanjoen
valuma-alue

Kyntäjänkatu,
Kytömaa

Valmis

Keravanjoen
valuma-alue

Koivula

Suunnittelma
valmis

Keravanjoen
valuma-alue

Kaskelantie 104,
Haukkavuori

Suunnittelma
valmis

4. Haukkamäenpuiston
hulevesiallas

Hulevesien viivytys

Keravanjoen
valuma-alue

Kaskelantie 84,
Haukkavuori

Suunnittelma
valmis

5.  Lampipuiston
hulevesiallas

Hulevesien viivytys

Keravanjoen
valuma-alue

Rakenteilla

6. Väinämöisentien
viivytysputkistot ja kaivot
7. Kercan hulevesialtaat

Maanalainen hulevesien
viivytys
Teollisuusalueen
hulevesien viivytys
Hulevesien viivytys ja
käsittely
Hulevesien käsittely

Keravanjoen
valuma-alue
Nissinojan
valuma-alue
Keravanjoen
valuma-alue
Ollbäckenin
valuma-alue

Kaskelantie 84104,
Haukkavuori
Väinämöisentie,
Kurkela
Karhuntassuntie,
Myllynummi
Koivunoksa,
Yli-Kerava
Levonmäki

2. Koivulan hulevesiallas

3. Haukkavuorenpuiston
hulevesiallas

8. Koivunoksan hulevesien
viivytysrakenne
9. Levonmäen
hulevesikosteikko

Valmis
Yksi valmis,
yksi rakenteilla
Rakenteilla
Valmis

Alikeravan teollisuusalueella osa eteläpuolen hulevesistä johdetaan Karhuntassuntien viereisiin
hulevesialtaisiin, joissa on viivytystilavuutta sekä kasvillisuutta hulevesien laadun parantamiseen.
Altaan vedet purkavat Nissinojan kautta Savionojaan. Muita merkittäviä rakennettuja huleveden
johtamis- ja hallintaratkaisuja Keravalla löytyy Ylikeravantien vierestä, missä lähialueen hulevedet
johdetaan avo-ojaa pitkin Keravanjokeen. Lisäksi Levonmäen asuinalueelta löytyy rakennettu hulevesikosteikko, johon hulevesiviemäreillä kerätyt vedet johdetaan
ennen kuin ne puretaan Sipoon puolelle pohjavesialueelle.  
Lumensulamisvesiä varten Keravalta löytyy Porvoon tien varresta selkeytysallas
lumenvastaanottoalueen yhteydestä.
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4.3.

Hulevesien hallintaan liittyvät vastuutahot

Keravan kaupungin vastuulla olevista hulevesien hallintaan liittyvistä prosesseista vastaavat
kaupunkikehityspalvelut sekä kaupunkitekniikan toimiala.  
Kaupunkikehityspalveluissa yleis- ja asemakaavojen laadinnan yhteydessä määritetään aluerakennuspaikkakohtaiset vaatimukset hulevesien hallinnalle. Uusien alueiden hulevesiratkaisut
otetaan huomioon maankäytön suunnitteluvaiheessa ja alueet liitetään hulevesien
suunnitteluratkaisusta riippuen joko osaksi hulevesijärjestelmää tai hulevesien hallinta otetaan
alueella huomioon muulla tavoin.  
Kaupunginhallituksen alainen kaupunkikehitysjaosto ohjaa Keravan kaupungin yleis- ja
asemakaavojen laadintaa.  
Kaupunkitekniikan toimialaan kuuluvat infrapalvelut, paikkatietopalvelut, rakennusvalvonta,
kiinteistöpalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut. Kiinteistöpalvelut vastaavat kaupungin
omistuksessa olevien kiinteistöjen toimivuudesta ja korjauksista. Rakennusvalvonta valvoo
rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä huolehtii kaavoituksen
toteutumisesta rakennuslupaprosessin kautta. Rakennusvalvonta valvoo kiinteistöjen
suorittamaa hulevesijärjestelmiensä toteutusta, mikäli tätä edellytetään esim. kaavassa tai
rakennuslupalausunnossa. Rakennusvalvonta edellyttää kiinteistöjä toimittamaan asiantuntijan
laatiman KVV suunnitelman (KVV = kiinteistön vesi- ja viemäri) lupapäätösprosessin yhteydessä,
jonka Keravan vesihuolto hyväksyy vesihuollon ja hulevesiviemärien osalta. KVV-töitä valvoo
rakennustöiden aikana Vesihuollon hyväksymä KVV-työnjohtaja ja KVV-tarkastukset suorittaa
Vesihuolto. Tekninen lautakunta ohjaa kaupunkitekniikan toimialaa.  
Infrapalveluiden eri yksiköt vastaavat ja vaikuttavat omalta osaltaan hulevesien hallinnassa
toteutettuihin ratkaisuihin infran- ja hulevesijärjestelmien suunnittelu- ja rakennushankkeissa
sekä ylläpidossa. Suunnittelupalvelut vastaa infran sekä viheralueiden suunnittelutehtävistä.  
Infrapalveluiden rakentamisyksikkö puolestaan toimii kunnallistekniikan rakennuttajana ja vastaa
infran sekä vesi-ja viemäriverkostojen rakennuttamisesta Keravan alueella.  
Vesihuolto tuottaa Keravan kaupungin vedenjakeluun ja viemäröintiin liittyvät palvelut. Yksikkö
vastaa vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta, korjauksista ja kiinteistöjen liitostoimenpiteistä
toimialueellaan kunnan johtosääntöjen ja vesihuoltolain mukaisesti. Yksikkö huoltaa ja ylläpitää
myös kaupungin hulevesi- ja jätevesipumppaamoita, joiden tarkoituksena on poistaa hulevedet
katu- ja liikenne alueilta sekä muilta yleisiltä alueilta. Lisäksi Vesihuolto tarkastaa kiinteistöjen
vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmat ja -asennustyöt osana rakennusvalvontaa sekä suorittaa
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toimialaansa kuuluvia muita tilaustöitä ulkopuolisille sidosryhmille. Vesihuollolla on käytössä
myös sammutusvesisuunnitelma, jossa sammutusvesien johtaminen hule- ja jätevesiverkostoihin
on huomioitu. Viherpalveluiden ja kunnossapitopalveluiden yksiköt huolehtivat avo-ojien ja
hulevesikaivojen huollosta ja ylläpidosta sekä kuivatuksesta puistoalueiden ja viheralueiden
osalta.   
Keravan kaupungin hulevesien hallintaan osallistuvat lisäksi Keravan alueen kiinteistönomistajat,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.  
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toimii valvovana ympäristöviranomaisena vesihuoltolain,
vesilain ja ympäristösuojelulain velvoittamana ja suorittaa lakisääteistä valvontaa
toimialueellaan, johon liittyy myös Keravan alueen hulevesien ominaisuudet.
  
Kiinteistönomistaja vastaa tonttien ja rakennuspaikkojen hulevesijärjestelmien suunnittelusta,
toteutuksesta ja toiminnasta. Kiinteistöt kantavat myös vastuun omaisuutensa suojaamisesta
mahdollisten tulvatilanteiden varalta. Tämä huomioidaan hulevesiviemärin liittymisehdoissa
padotuskorkeudella + 10 cm kadun pinnasta. Kiinteistön omistajan on rakennuslupaa haettaessa
viimeistään esitettävä suunnittelemansa hulevesihallintaan liittyvät ratkaisut. Hulevedet tulee
johtaa kiinteistöiltä kaupungin hulevesiviemäreihin tai muuhun kaupungin toteuttamaan
hulevesijärjestelmään ja sitä ennen imeyttää tai viivyttää hallitusti omalla tontillaan.  
Katujen kunnossapitolain ja puhtaanapitolain mukaisesti kiinteistön omistaja vastaa kadun ja
tontin välisen rajaojan puhtaanpidosta. Kunnossapitovastuu kuuluu kaupungille. Vastuu tonttien
välisistä rajaojista kuluu kiinteistöille.
Keravalla ei ole erillistä hulevesimaksua hulevesijärjestelmän kustannusten kattamiseen.
Hulevesiverkostoon liittyviltä kiinteistöiltä Vesihuolto kuitenkin perii liitoksen rakennuskustannukset sekä liittymismaksun.  
Hulevesien hallintaan liittyviä muita sidosryhmiä ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä, Aluehallintovirasto, Uudenmaan ELY-keskus sekä alueella toimivat
erilaiset yhdistykset, kuten Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys (VHVS RY).  
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5. Hulevesien hallinnan periaatteet
5.1.

Prioriteettijärjestys

Hulevesien hallinnassa tulee noudattaa prioriteettijärjestystä, jossa mahdollisuuksien mukaan
pyritään ensin ehkäisemään hulevesien synty tai käsittelemään vedet niiden syntypaikalla.
Mikäli syntypaikalla käsittely ei ole mahdollista, mietitään hulevesien hallittua ohjaamista
eteenpäin, minkä jälkeen vesiä voidaan esimerkiksi hallita keskitetysti. Muun muassa Kuntaliiton
hulevesioppaassa (Kuntaliitto, 2012) hulevesien hallintamenetelmien prioriteettijärjestys
tärkeimmästä vähiten tärkeään on seuraava:  
1) Hulevesien muodostumisen ehkäiseminen  
2) Hulevesien määrän vähentäminen käsittelemällä ja hyödyntämällä niitä syntypaikalla  
3) Johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä lähellä syntypaikkaa
4) Johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä kootusti  
5) Johtaminen purkuvesiin tai pois alueelta  
Mitä paremmin kaupungissa pystytään noudattamaan hulevesien hallinnan prioriteettijärjestystä
ylhäältä päin, sitä paremmin pystytään ehkäisemään hulevesistä aiheutuvia haittoja.   
Haitallisten hulevesivaikutusten kompensointi toisella alueella
Joillain alueilla voi olla, esimerkiksi tilanpuutteesta tai maaperänominaisuuksista johtuen,
hankalaa toteuttaa hulevesien hallintaa optimaalisesti. Tällaisen alueen hulevesien hallinnasta
aiheutuva haitallinen vaikutus (kuten virtaaman lisääntyminen tai kiintoainekuormituksen
lisääntyminen) voidaan joissain tilanteissa kompensoida tekemällä toimenpiteitä saman
valuma-alueen toisessa osassa edellyttäen, että hulevesien kokonaisvaikutus pysyy samana
vastaanottavalle vesistölle.
5.2.

Hulevesien hallintamenetelmät

Tässä luvussa esitetään erilaisia hulevesien hallintatapoja, minkä jälkeen alueittain ehdotetaan,
mitkä näistä hallintamenetelmistä voisi sopia juuri kyseiselle alueelle. On kuitenkin huomattava,
että hulevesien hallintaa suunniteltaessa jokainen tapaus on yksilöllinen. Esimerkiksi vaikka
alueelle olisi yleisesti suositeltu hulevesien hallintamenetelmäksi tontilla imeyttämistä, voi
olla, että muutama tontti alueella sijaitsee kallion päällä, jolloin imeyttäminen ei näillä tonteilla
onnistu.  
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Taulukossa 1 on esitelty koonti eri hallintamenetelmistä ja niitä vastaavasta
prioriteettijärjestyksestä. Usein yksi hallintakeino alueen hulevesien hallitsemiseksi ei riitä, vaan
parhaan tilanteen saavuttamiseksi tarvitaan useamman hallintakeinon yhdistelmä.
Taulukko 1 Prioriteettijärjestyksen mukaisia hallintakeinoja

Prioriteettijärjestys

Hallintakeinot

1. Hulevesien muodostumisen ehkäiseminen

Kasvillisuuspeitteisen/luonnontilaisen pinta-alan maksimointi
Läpäisevien pintojen käyttö
Viherkatot & seinät
Viherkatot
Huleveden hyötykäyttö kiinteistöllä (esim. kattovesien keräys kasteluvedeksi
/ puiden käyttöön)
Sadepuutarha

2. Määrän
vähentäminen
käsittelemällä &
hyödyntämällä
syntypaikalla
3. Suodatus & hidastus
lähellä syntypaikkaa

4. Suodatus & hidastus
keskitetysti

5. Johtaminen
purkuvesiin /pois
alueelta

Sadepuutarha
Imeytyspainanne / painanne
Lammikko
Maanalaiset imeytyskaivot ja –kasetit
Vihertaskut ja kivipesät (esim. Kadunvarsipysäköinnissä)
Ajoteiden viherkaistat
Kosteikko
Viherpainanne  
Allas, lammikko, biosuodatus, tilapäinen tulva-allas, tulvatasanne
Imeytysputket
Maanalainen varastotilavuus
Avo-ojat, hulevesiviemärit, kanaalit
Kourut, kaupunkipuro, lumenkaatopaikat

5.2.1. Kasvillisuuspeitteisen / luonnontilaisen pinta-alan maksimointi

Yksinkertaisin tapa ehkäistä hulevesien syntyä on huolehtia, että alueella on tarpeeksi
kasvillisuutta. Kasvit vähentävät alueella syntyvien hulevesien määrää imemällä vettä maasta,
pidättämällä sitä ja haihduttamalla sen takaisin ilmakehään. Kasvillisuus lisäksi hidastaa
hulevesien virtausta sekä parantaa niiden laatua sitomalla hulevesien ravinteita. Kasvien juuret
parantavat maaperän huokoisuutta ja juuret vähentävät myös maaperän eroosiota. Hulevesien
hallinnan lisäksi kasvi- ja metsäalueet parantavat kaupunkien lämpötasapainoa ja luovat
ekosysteemipalveluja eli luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä. Kasvi- ja metsäpeitteiset alueet
ovat kesäisin viileämpiä kuin päällystetyllä pinnalla varustetut kaupunkikorttelit. Viheralueilla
elää huomattavasti monipuolisempi eliöstö kuin rakennetuilla alueilla.
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Edellä mainittujen etujen takia hulevesien hallinnan kannalta on tärkeää, että esimerkiksi pihoilla
ja puistoalueilla pyrittäisiin säilyttämään mahdollisimman paljon kasvillisuutta ja puiden turhaa
kaatamista vältettäisiin.  
Hyvällä maankäytön suunnittelulla voidaan lisätä kasvillisuuspeitteisen pinta-alan osuuden
määrää, esimerkiksi rakentamalla rakennuksia useampaan kerrokseen ja pienemmälle pintaalalle tai sijoittamalla pysäköintialueita rakennusten alle. Toisaalta asemakaavoituksessa voidaan
määrätä, että tietty osa kiinteistön alueesta on jätettävä luonnontilaiseksi tai päällystämättä.
5.2.2. Läpäisevät päällysteet

Läpäisevien päällysteiden tarkoitus on vähentää syntyvien hulevesien määrää ja tasata virtaamia.
Läpäisevät päällysteet myös parantavat hulevesien laatua. Hyvin vettä läpäisevällä maaperällä
läpäisevät päällysteet ehkäisevät hulevesien syntyä mahdollistamalla veden imeytymisen
maahan. Myös huonommin vettä läpäisevällä maaperällä läpäisevät päällysteet viivyttävät
hulevesiä, sillä läpäisevät päällysteet päästävät osan sadevedestä pintakerroksen alla olevan
karkean kiviaineksen sekaan, jonka huokostilaan vesi varastoituu. Huokostilavuudesta vesi joko
imeytetään maaperään, tai johdetaan salaojilla eteenpäin. Esimerkkejä läpäisevistä päällysteistä
ovat muun muassa kivituhka, nurmikiveys, vettä läpäisevä asfaltti, vettä läpäisevä huokoinen
betoni, sora- tai viherpintaiset kennot tai harvaan asetetut betoni- tai mukulakiveykset.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kustannustehokas ratkaisu hulevesien hallintaan pienillä alueilla;
Vähentää hulevesivirtaamaa ja tulvahuippuja;
Ei vie tilaa tontilta, mikäli läpäisevällä päällysteellä vain korvataan vettä läpäisemätön
päällyste;
Mahdollistaa yksittäisen tontin osallistumisen hulevesien hallintaan ja niistä syntyvien
ongelmien ehkäisyyn;
Helppo ylläpitää;
Vettä hyvin läpäisevän maaperän yhteydessä edesauttaa syntyvän pohjaveden määrää;
Voidaan käyttää myös vettä huonosti läpäisevän maaperän yhteydessä. Tällöin rakenteen
huokostila on yleensä salaojitettava ja rakenteella on lähinnä hulevesiä viivyttävä vaikutus.

Haasteet
▪

Vaikka läpäisevät päällysteet parantavat hulevesien laatua, niitä ei suositella alueille, joissa
hulevesien mukana voi kulkea paljon epäpuhtauksia, sillä päällyste tukkiutuu helposti.
Tällaisia alueita ovat esimerkiksi teollisuusalueet ja vilkkaasti liikennöidyt tiet;
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▪
▪
▪

Läpäisevien päällysteiden huollosta ja ylläpidosta on huolehdittava. Huoltamaton päällyste
voi tukkeutua, jolloin pinnan vedenläpäisykyky heikkenee;
Läpäisevä pinta ei toimi juuri ollenkaan lumien sulamisvesien hallinnassa;
Ei tuota ekosysteemipalveluita.

5.2.3. Viherkatot ja -seinät

Viherkatot viivyttävät ja vähentävät katoilla syntyviä hulevesiä. Katolle satavat vedet pidättyvät
viherkaton kasvillisuuteen ja maakerrokseen, josta ne päätyvät viherkaton kasvien käyttöön,
haihtuvat tai valuvat ylivuotona rännejä pitkin eteenpäin.  
Oikein suunniteltu ja rakennettu viherkatto voi vähentää syntyviä hulevesiä yli 50%. Pienet
sademäärät viherkatto voi pidättää kokonaan.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ei vaadi ylimääräistä tilaa;
Toimii lämpö- ja äänieristeenä ja suojaa kattoa mm. UV-säteilyltä ja mekaaniselta
rasitukselta;
Parantaa paikallista lämpö- ja kosteustasapainoa;
Voi kasvattaa viihtyisyyttä esimerkiksi kattopuutarhojen muodossa;
Voi kasvattaa kaupunkiympäristön monimuotoisuutta kasvivalintojen avulla;
Puhdistaa ilman epäpuhtauksia;
Ohjaa vedenkiertoa luonnonmukaisempaan suuntaan (enemmän haihduntaa, vähemmän
pintavaluntaa);
Parantaa kaupunkiympäristön estetiikkaa.

Haasteet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Korkeammat kustannukset tavanomaiseen kattoon nähden;
Ylläpito voi olla haasteellista, jos katolle pääsy on vaikeaa;
Rakenteen toimivuutta ja vedeneristyksen kuntoa tulee seurata;
Asukkaiden ja päättäjien huoli/asenteet rakenteen vedeneristyksestä voi vaikeuttaa
hallintamenetelmän toteuttamista;
Viherkaton asentaminen jyrkille kattopinnoille voi olla haastavaa;
Ei suurta vaikutusta hulevesitulvien ehkäisyyn erityisen rankkojen sateiden aikaan.  
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5.2.4. Hulevesien hyötykäyttö kiinteistöllä

Hulevedet voidaan nähdä myös arvokkaana resurssina. Hulevesiä voidaan kerätä ja varastoida
ja käyttää esimerkiksi puutarhan kasteluun kuivempana aikana. Esimerkiksi katolle satavia vesiä
voidaan kerätä tynnyriin tai säiliöön rakennuksen seinustan viereen.  
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪

Eivät vie juurikaan tilaa;
Helppo suunnitella ja asentaa;  
Keskitettyyn hulevesien hallintajärjestelmään johdettavan veden määrä vähenee;
Hanaveden käytön tarve kasteluvetenä vähenee;
Jos säiliö on tyhjä rankkasateen sattuessa, on säiliöllä viivyttävää tilavuutta.

Haasteet
▪
▪

Ei vaikuta hulevesien laatuun;
Mikäli säiliötä ei ole tyhjennetty hyötykäyttöön ennen rankkasadetta sillä ei juurikaan ole
viivyttävää vaikutusta.

5.2.5. Sadepuutarha

Sadepuutarha on pienialainen, esteettinen tapa käsitellä hulevesiä. Sadepuutarha on painanne,
johon on valittu hiekan ja kompostin sekoitus niin, että maaperään jää mahdollisimman paljon
huokostilavuutta, mutta tukee kasvien hyvää kasvua. Sadepuutarhat on tarkoitettu etenkin
tontin ja kadun hulevesien käsittelyyn. Öljy, kotieläinten jätökset, raskasmetallit ja lannoitteet
pidättyvät sadepuutarhan kasvien juuristoon ja maakerroksiin. Puhdistunut hulevesi jatkaa
valuntaa pohjaveteen tai salaojituksen kautta hulevesiviemäriin.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hulevedet puhdistuvat tehokkaasti;
Maaperästä riippumatta voidaan viivyttää ja hyvin vettä johtavilla maaperillä myös imeyttää;
Esteettinen ratkaisu, joka voidaan maisemoida osaksi kiinteistön puutarhaa;
Ei vaadi paljon tilaa;
Kustannustehokas;
Hidastaa ja vähentää hulevesivirtaamaa;
Koska rakenne on maanpäältä avoin, on se helppo ylläpitää ja mahdolliset tukokset on
helppo havaita.
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Haasteet
▪
▪

Salaojien tukkeutumista tulee tarkkailla;
Soveltuvat huonosti jyrkille alueille.

5.2.6. Imeytys- ja viivytyspainanteet ja biosuodatus

Biosuodatusta tapahtuu viherpainanteissa. Nämä imeytys- ja viivytyspainanteet ovat
ympäristöään alempana olevia painanteita, johon hulevedet ohjataan ympäröivältä alueelta.
Imeytys- ja viivytyspainanteilla hallitaan hulevesiä sekä laadullisesti että määrällisesti
viivyttämällä, suodattamalla ja imeyttämällä.   
Sateen aikana hulevedet lammikoituvat painanteeseen ja mahdollisesti erillisten
suodatuskerrosten läpi. Tämän jälkeen hulevedet voidaan joko imeyttää maaperään tai johtaa
salaojilla eteenpäin kohti purkupistettä ja mahdollisesti erillisten suodatuskerrosten läpi.
Imeytys- ja viivytyspainanteita voidaan toteuttaa sekä kiinteistökohtaisina että keskitettyinä
ratkaisuina ja mahdollisesti erillisten suodatuskerrosten läpi.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vaikuttavat positiivisesti sekä hulevesien määrään, että laatuun;
Kohtuullisen helppo suunnitella ja toteuttaa;
Suunnittelemalla painanne ja sen kasvillisuus hyvin, alueesta saadaan miellyttävän näköinen;
Mikäli painanteeseen tehdään pituuskaltevuutta, voidaan sitä käyttää myös hulevesien
johtamiseen;
Painanne on turvallinen ratkaisu kaupunkiympäristössä, koska siinä ei ole pysyvää vesipintaa;
Painanne voidaan tehdä eri materiaaleista, kuten nurmesta tai sorasta.

Haasteet
▪

Painanteen suunnittelu ja rakentaminen vaativat lisätoimenpiteitä, mikäli alueen maaperä
läpäisee huonosti vettä.

5.2.7. Lammikot

Lammikot ovat pienehköjä altaita, joissa on yleensä pysyvä vesipinta. Pysyvän vesipinnan
yläpuolella on varastotilavuus ennen ylivuotokorkeutta. Purkuputken avulla lammikon täyttynyt
varastotilavuus tyhjennetään 24-48 tunnin kuluessa. Varastotilavuus tasaa virtaamahuippua ja
kiintoainetta laskeutuu lammikon pohjalle. Kiinteistöllä toteutettavalle lammikolle voidaan tehdä
pohjan tiivistys, jotta pysyvä vesipinta saadaan säilymään. Keskitettyjen lammikoiden kohdalla
tulee varmistaa riittävä valuma-alueen koko ja vesi johdetaan ensin pieneen kiintoaineen
laskeutusaltaaseen ennen varsinaista lammikkoa. Lammikon reunoille istutetaan kasvillisuutta.
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Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪

Viivyttää hulevesiä ja vähentää hulevesien määrää haihdutuksella;
Kiintoainetta laskeutuu pohjalle ja kasvit ja mikrobit hajottavat haitta-aineita;
Voidaan rakentaa esteettiseksi osaksi ympäristöä;
Soveltuu erinomaisesti pien- ja rivitaloalueille ja liikennealueille;
Eivät tukkeudu.

Haasteet
▪
▪
▪

Soveltuvat heikosti keskusta-alueille tilantarpeen takia;
Mikäli veden vaihtuvuus ei ole riittävää, lammikkoon saattaa muodostua leväkasvusto;
Pysyvä vesipinta tulee tyhjentää huollon ajaksi.

5.2.8. Maanalaiset imeytyskaivannot ja -kasetit sekä kivipesät

Maanalaisten imeytyskaivantojen tarkoitus on nimensä mukaan imeyttää hulevesiä maan
alla. Kaivanto voi olla esimerkiksi maan alla oleva täyteaineella, esim. karkealla kiviaineksella
täytetty tila, johon hulevedet johdetaan. Täyteaineen huokostilavuus toimii varastona vedelle,
josta se sitten hiljalleen imeytyy ympäristöön. Imeytyskaivanto voi olla kivipesä, jolloin
täyteaineena käytetään karkeaa kiviainesta, tai täytteenä voidaan käyttää esimerkiksi muovisia
hulevesikasetteja.
Hulevesikasetti pystyy varastoimaan tilavuudeltaan isomman määrään vettä kuin perinteinen
kiviaines. Myös pohjattomat tarkastuskaivot, johon hulevesiä johdetaan, ovat eräänlaisia
maanalaisia imeytyskaivantoja.
Jotta imeyttäminen onnistuu, imeytyskaivantoa ympäröivän maaperän täytyy olla tarpeeksi vettä
läpäisevä.  
Kirjallisuuden mukaan imeytysrakenteet eivät sovi vedenläpäisevyydeltään alle 0,001 mm/h
maaperille, joihin esim. savimaa kuuluu (Butler, D. & Davies J. W. 2004). Tietysti vaikka maaperä
ei vettä juuri läpäisisikään, imeytyskaivanto pystyy viivyttämään huokostilavuutensa verran
vettä. Tällaisissa tilanteissa voi kuitenkin olla järkevämpää viivyttää vettä jollain muulla keinolla.
Kaivanto on muun muassa suunniteltava hyvin, jotta sen sisältämät suuret vesimäärät eivät
aiheuta kosteusvauriovaaraa läheisiin rakennuksiin. Rakennusvaiheessa tarvittava kaivanto on
suuri.
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Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪

Maanalaiset kaivannot eivät valmistuttuaan vie tilaa maan päällä. Tiheään rakennetulla
alueella, suurempia hulevesikasetteja voi sijoittaa esimerkiksi pysäköintialueen alle;
Maanalaisen imeytyskaivon tekeminen kivipesäratkaisuna on edullista.
Kaivannon koosta riippuen sillä voi imeyttää suuria määriä vettä laajemmaltakin alueelta;
Soveltuu myös kiinteistökohtaiseen hulevesienhallintaan;
Viivyttää hulevesiä ja vähentää huleveden määrää ja parantaa laatua.

Haasteet
▪
▪
▪
▪
▪

Maanalaisen imeytyskaivannon tekeminen kasettiratkaisuna on melko kallis ja verrattain
monimutkainen toimenpide;
Imeytyskaivanto tarvitsee hulevesien esikäsittelyn, jotta epäpuhtaudet eivät tuki järjestelmää;
Kaivannon huoltaminen voi olla monimutkaista ja vaikeaa;
Hulevedet johdetaan pois näkyvistä;
Ei tuota juuri lainkaan muita hyötyjä, kuten monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluita.

5.2.9. Vihertaskut

Vihertaskut ovat katualueelle sijoitettavia istutusalueita, joihin hulevedet ohjataan.
Vihertaskuissa voi kasvaa esimerkiksi erilaisia puita ja pensaita. Vihertaskut toimivat
viivytystilavuutena ja parantavat hulevesien laatua veden suodattuessa kasvillisuuden ja
maakerroksien läpi. Hulevedet kerätään vihertaskuista salaojilla ja johdetaan eteenpäin.
Vihertaskuihin tulee sijoittaa ylivuoto esimerkiksi kupukansilla, jotta vihertasku ei täytyttyään
johda vesiä takaisin kadulle. Ylivuoto tehdään ojaan tai hulevesiviemäriin.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elävöittää katualueita;
Mahtuu kohtuullisen pieneen tilaan, joka mahdollistaa hulevesien hallinnan tiheämminkin
rakennetuilla alueilla;
Parantaa hulevesien laatua ja viivyttää vesiä;
Vähentää katualueen pölyisyyttä;
Vihertaskuihin istutettavat puut tuovat varjoa ja vähentävät näin taskujen väleihin
parkkeerattujen autojen kuumuutta;
Voidaan toteuttaa suojavyöhykkeenä autotien ja kevyen liikenteen väliin.
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Haasteet
▪
▪
▪

Vaatii huolellista suunnittelua muun muassa teiden kaltevuuksien ja madallettujen
reunakivien osalta;
Soveltuu heikosti jyrkille alueille;
Salaojituksen kunnossapito ja toiminnan tarkkailu voi olla hankalaa.

5.2.10. Hulevesikosteikot

Hulevesikosteikot ovat matalia ja usein osin pysyvästi veden peittämiä alueita. Kosteikoissa
on eri syvyisiä osia, jotka mahdollistavat monipuolisen kasvillisuuden menestymisen alueella.
Hulevesialtaiden ja lammikoiden tavoin kosteikot viivyttävät ja puhdistavat hulevesiä.
Yksinkertainen kosteikko voidaan saada aikaan patoamalla hulevesien virtausuoma, jolloin
sateen aikana veden pinta nousee perusuoman äyräiden yläpuolelle. Kosteikot kannattaa
kuitenkin yleensä suunnitella kunnolla, jolloin niistä saadaan esteettisempiä ja ne ajavat
paremmin asiansa. Kosteikko on keskitetty hulevesien hallintajärjestelmä ja tarvitsee paljon tilaa.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viivyttää hulevesiä ja vähentää huleveden määrää;
Parantaa tehokkaasti huleveden laatua;
Hyvin toteutettuna kasvattaa alueen viihtyisyyttä ja tarjoaa ekosysteemipalveluita;
Yksinkertaisimmillaan helppo ja halpa toteuttaa;
Ei ole altis tukkeutumiselle;
Helpohko ylläpitää ja huoltaa;
Kasvukauden aikana myös liukoisten ravinteiden poisto;
Toimii hyvin talviolosuhteissa.

Haasteet
▪
▪
▪
▪

Tulee sijoittaa hulevesien virtausreitin varrelle tai jonnekin, johon vesi on helppo johtaa ja
josta ne on helppo johtaa pois;
Maaperästä ja kosteikkokasveista riippuen kosteikosta saattaa joskus päästä jopa
enemmän ravinteita, kuin sinne hulevesien mukana johdetaan;
Kosteikkokasvillisuus vaatii vähintään vuoden kasvuaikaa, jotta kosteikko kestää
hulevesivirtaaman aiheuttamaa eroosiota;
Suuri tilan tarve;
Tulee sijoittaa paikkaan, johon voidaan tehdä huoltotieyhteys.
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5.2.11. Hulevesialtaat ja tilapäiset tulvatasanteet

Hulevesialtaat ovat yleensä pysyvästi vedellä täytettyjä, rakennettuja altaita, joiden tarkoitus on
tasata virtaamahuippua ja alentaa hulevesien virtausnopeutta. Hulevedet johdetaan altaaseen,
jossa ne täyttävät pysyvän vedenpinnan yläpuolista viivytystilavuutta, josta vedet johdetaan
sateen lakattua hiljalleen muualle. Viipyessään altaassa, myös hulevesien laatu paranee, sillä
pienentynyt virtausnopeus mahdollistaa kiintoaineksen laskeutumisen altaan pohjalle. Altaat
rakennetaan usein kivestä tai betonista ja ne ovat vesitiiviitä. Vesisyvyys altaissa on matalampi
kuin lammikoissa.  
Hulevesiallas voidaan toteuttaa myös kuivana tulva-altaana, jonne ainoastaan harvinaisen
rankkasateen sattuessa johdetaan tulvavesiä. Sovellutuksia tilapäisistä tulva-altaista
kaupunkirakenteessa voi olla esimerkiksi skeittipuisto, jalkapallokenttä tai puistoalue.
Kuivia tulva-altaita ei käytetä tavanomaisena hulevesien hallintareittinä, vaan ainoastaan
poikkeuksellisen suuriin tulvatilanteisiin, kun vettä ei pystytä enää johtaa muualle.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Altaan koosta riippuen soveltuu joko laajan alueen keskitettyyn hulevesien hallintaan tai
esimerkiksi yhden tontin kattovesien viivyttämiseen;
Ovat parhaimmillaan näyttäviä ja viihtyisyyttä luovia;
Vedet on mahdollista myös hyötykäyttää altaasta esimerkiksi kasteluvesinä;
Voidaan käyttää hyväksi olemassa olevia lampia tai painanteita;
Vedet voidaan johtaa altaaseen keinotekoisesti muualta, esimerkiksi pumppaamalla;
Toimivat erinomaisesti hulevesitulvien hallinnassa ja eroosion ehkäisyssä;
Toimii hyvin myös talviolosuhteissa.

Haasteet
▪
▪
▪

Vievät huomattavasti tilaa;
Altaat kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jonka läheltä virtaa valmiiksi paljon vesiä.
Tämä ja altaiden tilantarve rajaavat niiden mahdollisia sijoituspaikkoja;
Kokonaan keinotekoisesti rakennettu allas voi tulla kalliiksi;

5.2.12. Imeytysputket

Imeytysputket ovat muuten tavanomaisia hulevesiviemäreitä, mutta niissä on reikiä ja ne
on vuorattu geotekstiilillä. Imeytysputket asennetaan kaivantoon, johon tuodaan huokoista
maalajiketta, kuten hiekkaa hyvän vedenjohtavuuden varmistamiseksi. Hulevesien johtamisen

31

lisäksi imeytysputket päästävät reikien kautta hulevettä maaperään. Imeytysputket tulee asentaa
pohjaveden pinnan yläpuolelle, jotta pohjavesivarannot eivät kuivu. Imeytysputket voivat
olla hyvä ratkaisu esimerkiksi puhtaiden kattovesien johtamiselle alueelta, jolla on kallio- tai
savimaaperä pohjavesialueelle.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪

Voidaan imeyttää hulevesiä toisaalla, jossa maaperä olosuhteet sallivat imeyttämisen;
Ei vaadi enempää tilaa kuin tavanomainen hulevesiviemäri;
Vähentää huleveden määrää;
Säätelee myös pohjaveden pinnantasoa ja suojaa perustuksia kosteudelta.

Haasteet
▪
▪
▪

Tukkeutuvat ajansaatossa pohjasta, jolloin vesi imeytyy ainoastaan putken sivuista;
Imeytettäessä pohjavesialueella tulee varmistua huleveden laadusta;
Laittomat jätevesiliitokset hulevesiviemäriin voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden
pilaantumista.

5.2.13. Maanalainen viivytys

Tiheästi rakennetuilla keskusta-alueilla ei välttämättä ole varattu tilaa maanpäällisille hulevesien
hallintamenetelmille. Tällöin viivytystilavuutta voidaan rakentaa maan alle.  
Viivytystilavuutena voi toimia maanalainen säiliö, ylisuuret putket joihin padotetaan vettä tai
ylisuuret kaivot.
Maanalaisen viivytyksen toimintaperiaatteena on, että hulevedet johdetaan hulevesiverkostossa
maanalaiseen viivytystilaan, jossa hulevesi padottuu. Vesi johdetaan pienempiä putkia pitkin
eteenpäin.  
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪

Eivät vie tilaa maan päällä;
Huleveden virtaama pienenee ja virtausnopeus alenee;
Toimintavarma, ei tukkeudu;
Hulevesikasetteja helpompi ja halvempi asentaa.
Koko tilavuus on tehoisaa tilavuutta, vrt. huokoinen maaperä, jossa osa
viivytystilavuudesta tarvitaan maaperälle itselleen.
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Haasteet
▪
▪

Toimii vain hulevesien viivytysratkaisuna. Ei vähennä hulevesien määrää eikä paranna
hulevesien laatua;
Ei tuota ekosysteemipalveluita.

Vaikka ylisuuret putket ovatkin maanalaisia imeytyskaivantoja halvempia, ne vaativat silti
huolellista suunnittelua ja ison alueen auki kaivamisen rakennusvaiheessa.  
5.2.14. Kaupunkipurot

Kaupunkipuro on esimerkiksi pientaloalueelle rakennettu hulevesien johtamisjärjestelmä.
Kaupunkipuroissa on avo-uomia enemmän panostettu estetiikkaan ja lajiston monipuolisuuteen
tekemällä puroon mutkia, pohjapatoja ja erilaisia vesisyvyyksiä.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tavanomaista ojaa näyttävämpi;
Tuo hulevedet esille kaupunkikuvassa, vrt. hulevesiputket;
Vaihtelevat virtausolosuhteet hapettavat hulevettä ja parantavat sen laatua;
Monipuolisempi lajisto kuin avo-ojissa;
Voidaan tehdä vettä pidättäviä lammikkomaisia osioita;
Voidaan tehdä alivirtausuoma, jossa on aina vettä kuivempinakin aikoina ja lisäksi
toteuttaa tulvatasanteet, joilla lisätään kaupunkipuron kapasiteettiä.

Haasteet
▪
▪

Vaatii olemassa olevan virtausuoman, jotta kaupunkipuro ei kuivu;
Kivien, kasvillisuuden ja mutkittelevuuden takia vaikeammin kunnossapidettävä kuin avooja.

5.2.15. Avo-ojat

Avo-ojia käytetään Suomessa paljon teiden ja asuinalueiden kuivatukseen. Avo-ojat ovat usein
suorahkoja ja tasaprofiilisia kasvipeitteisiä uomia, joiden päätehtävänä on vesien johtaminen.
Osassa ojia virtaa lähes aina vettä kun taas toiset ovat pääosin kuivia.
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Vahvuudet
▪
▪
▪
▪
▪

Tuovat hulevedet näkyville;
Huleveden laatua on helppo tarkkailla;
Helppo ja halpa toteuttaa;
Avo-ojan kasvillisuus pidättää jonkin verran epäpuhtauksia ja vaihteleva pohja hapettaa
vettä;
Hulevedet voidaan johtaa ojaan maanpintaa pitkin ilman erillisiä rakenteita, kuten
ritiläkaivoja.

Haasteet
▪
▪
▪

Tarvitsee maanpäällisen tilavarauksen;
Uuden avo-ojan kaivamisen jälkeen syntyy jonkin verran eroosiota, ennen kuin kasvusto
on kasvanut riittävästi;
Ei välttämättä aina kovin esteettinen.

5.2.16. Rakennetut kanavat ja kourut

Kanavat ja kourut ovat avoimia hulevesien johtamisjärjestelmiä, jotka sopivat hyvin esimerkiksi
hulevesien johtamiseen päällystetyltä pinnalta kohti painannetta, lammikkoa tai sadepuutarhaa.
Kourujen avulla vesi pysyy näkyvissä eikä katoa maan alle. Joskus kaupunkiympäristössä
tilanpuutteen tai maaperän kantamattomuuden vuoksi rakennetaan uoman tai kaupunkipuron
sijaan kanava. Kanavan avulla voidaan rakentaa uomalle pystysuora reuna, joka säästää tilaa, kun
luiskia ei tarvita.
Vahvuudet
▪
▪
▪
▪

Veden hallittu johtaminen hulevesien syntymisalueelta niiden hallinta-alueelle;
Vesi pysyy näkyvissä ja osana kaupunkikuvaa;
Voidaan tehdä kekseliäitä ja kauniita kouruja, jotka luovat estetiikkaa kaupunkikuvaan;
Riittävän leveät ja loivareunaiset kourut voivat sopia alueille, joilta vaaditaan
esteettömyyttä.

Haasteet
▪
▪

Eivät viivytä hulevesiä tai paranna hulevesien laatua;
Eivät tarjoa juurikaan ekosysteemipalveluita.
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5.2.17. Hulevesiviemärit

Hulevesiviemärit johtavat hulevedet nopeasti, useimmiten painovoimaisesti, hulevesien
syntypaikalta pois purkuvesistöön. Hulevesiviemärit kuivattavat tehokkaasti, mikä johtaa
usein vastaanottavan vesistön tulvaherkkyyden kasvamiseen, veden laadun huononemiseen
ja eroosion kasvamiseen. Hulevesiviemäreitä kuitenkin tarvitaan esimerkiksi huonolaatuisen
huleveden turvalliseen johtamiseen tai huleveden keräämiseen alueilta, joilla imeyttäminen
tai hyötykäyttö ei ole mahdollista tai alueille, joissa tiivis rakentaminen ei jätä muita hulevesien
hallinnan vaihtoehtoja.
Vahvuudet  
▪
▪
▪
▪

Eivät vie tilaa maan päällä;
Voidaan kerätä ja johtaa hulevedet alueelle, jossa on keskitetty hulevesien
käsittelyjärjestelmä;
Suojaavat maaperää pilaantumiselta, mikäli huleveden laatu on huonoa (esimerkiksi
teollisuusalueet);
Voidaan toteuttaa alueella, jossa on raskas kuormitus.

Haasteet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eivät paranna huleveden laatua;
Eivät (pääsääntöisesti) viivytä huleveden virtaamaa;
Hulevedet ovat poissa näkyvistä, jolloin hulevettä ei voida käyttää resurssina tai tuottaa
ekosysteemipalveluita;
Rajallinen kapasiteetti;
Pitkän ajan investointi;
Joustamaton muutoksille;
Vaatii säännöllistä puhdistusta;
Tarvitaan erilliset tuloaukkorakenteet, kuten ritilä- tai kitakaivot, joiden sakkapesät
vaativat ajoittaista tyhjentämistä;
Ei imeytymistä maaperään.

5.2.18. Lumen vastaanottoalue

Kaupunkialueilla aurataan teitä ja kulkuväyliä talvisin. Ensisijaisesti tulisi pyrkiä varaamaan
kaupunkisuunnittelussa tien poikkileikkauksessa ja muilla alueilla riittävästi tilaa lumelle. Joskus
lunta sataa niin paljon, ettei se mahdu teiden vierustoille ja lunta joudutaan kuljettamaan ja
varastoimaan toisaalle. Tällöin tarvitaan lumenvastaanottoalueita.
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Lumesta syntyy sulaessaan hulevettä. Talvikauden aikana lumeen on kerääntynyt epäpuhtauksia,
kuten tiesuolaa, mikromuoveja ja eläinten ulosteita. Lumensulamisvesille on syytä järjestää
asianmukainen puhdistus. Puhdistus voi koostua useammasta vaiheesta, kuten tasausaltaasta,
jossa osa kiintoaineesta laskeutuu, hiekkasuodatuksesta, öljynerotuksesta ja biosuodatuksesta.
Biosuodatus voidaan toteuttaa esimerkiksi kosteikkomaisena ratkaisuna. Kosteikkoon on syytä
valita kasveja, jotka kestävät myös suoloja.
5.2.19. Hiekan- ja öljynerottimet

Öljynerottimet poistavat hulevesistä öljyä ennen vesien varsinaista käsittelyä ja johtamista
eteenpäin hulevesijärjestelmässä. Öljynerottimeen voi kuulua myös hiekan- ja liuotteenerotin.
Öljynerotusta tarvitaan, jos ollaan ympäristönsuojelun kannalta tärkeällä alueella, esimerkiksi
pohjavesialueella, tai jos alueella syntyvät hulevedet ovat erityisen likaisia. Tällaisilla alueilla
on yleensä tarpeen käsitellä öljynerottimella kaikki maanpinnalle kertyvä hulevesi. Vähemmän
kriittisillä alueilla voi riittää se, että sateen aikana vain sadetapahtuman alun aikainen
hulevesivirtaama käsitellään ja loput vedestä ohjataan öljynerottimen ohi.  
Yksinkertaisimmillaan hiekanerotin on ritiläkaivon sakkapesä. Myös ennen kosteikkoa tai
hulevesiallasta toteutettava tasausallas toimii hiekan erottimena. Niin ikään kasvipeitteinen
maaperä, jonka läpi hulevesi suodattuu toimii tehokkaana hiekan ja kiintoaineen erottimena.

6. Hulevesien hallinnan alueellinen toimenpideohjelma
Tässä luvussa ehdotetaan hulevesisuunnitelman yhteydessä esitetyille alueille erilaisia
hulevesien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen voi olla alueella mahdollista ja
järkevää. Lisäksi luvussa listataan alueille ominaisia asioita, jotka saattavat vaikuttaa hulevesien
hallinnan suunnitteluun. Tässä esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat suuntaa-antavia ja
varsinaisia hulevesien hallintajärjestelmiä toteuttaessa hallintamenetelmä tulee aina suunnitella
kunnolla.  
Keravan kaupunki on jaettu 18 hulevesien hallinta-alueeseen, jotka on esitetty kuvassa nro 5.
Aluejako perustuu seuraaviin tekijöihin:
▪
▪
▪
▪
▪

Päävaluma-aluejako (3. jakovaihe SYKE);
Osavaluma-aluejako;
Nykyinen ja tuleva maankäyttö;
Päävirtausreitit;
Kuntaraja

Alueet noudattavat päävaluma-aluejakoja siten, että yksi alue ei voi olla kahden päävalumaalueen päällä. Saman maankäytön kokonaisuuksia on yhdistetty alueiksi valitsemalla osavalumaalueita samalta päävirtausreitiltä. Lopuksi alueet on leikattu kuntarajan perusteella.

36

Tämän aluejaon avulla pystytään kohdentamaan hulevesien hallintaratkaisuja alueittain. Jos
esimerkiksi tietyn uoman veden laatua halutaan parantaa, voidaan tehtävät toimenpiteet
kohdentaa uoman yläpuoliselle alueelle. Toisaalta, koska maankäyttö on alueella samankaltaista,
voidaan laatia aluekohtaiset toimenpideohjeet kullekin alueelle.

Kuva 5 Hulevesien hallinnan aluejako

6.1.

Alue 1 – Keskustan pohjoisosa

Alue on suurimmaksi osaksi tiheää keskustatoimintojen aluetta ja yleiskaavan mukaan
alueella rakentaminen tulee vielä lisääntymään. Alue kuuluu Keravanjoen valuma-alueeseen.
Keravanjokeen johdettavien vesien määrä ei saa kasvaa.
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Kuva 6 Alue 1 – Keskustan pohjoisosa

Huomioitavaa
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Alueelle ei tule hulevesiä muualta. Keskusta-alueen vedet johdetaan alueelle 8, jonka
kautta vedet päätyvät Keravanjokeen.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja alueella on kolme
hulevesipumppaamoa.
Alueella on paljon kallioista maaperää, jossa hulevesien imeytystoimenpiteet eivät
onnistu. Loputkin alueesta on savimaata sekä paljon asfaltti- ja kattopintaa, joissa imeytys
voi olla mahdotonta.  
Keskustassa on mallinnuksessa havaittu kaivojen tulvimista. Tämä on hyvä ottaa huomioon
esimerkiksi rakennettaessa kyseisten viemärien valuma-alueelle.
Nykyinen maankäyttö on keskustatoimintoja, kerrostaloaluetta, rautatietä ja metsää,
läpäisemättömien pintojen osuus on korkea, n. 70 %
Tulevassa maankäytössä aluetta tiivistetään niin, että suurin osa alueesta on
keskustatoimintoja. Tulevaisuudessa läpäisemättömien pintojen osuus tulee kasvamaan.
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Toimenpideohje
1. Nykyisen metsän säilyttäminen
luonnontilaisena niin paljon kuin
mahdollista

2. Viherkatot

3. Kattovesisäiliöt

4. Maanalaiset viivystyskaivannot ja
-säiliöt
5. Vihertaskut

6. Hulevesialtaat, -lammikot ja –
kosteikot

Alueen koillisosassa sijaitseva Heikkilänmäen
metsäalue säilytetään.
Uudiskohteille määräykset tietystä
kiinteistökohtaisesta pinta-alaprosentista, joka tulee
olla kasvipeitteinen.
Viherkatot eivät vie keskusta-alueellakaan ylimääräistä
tilaa ja ne voivat olla varteenotettava vaihtoehto
hulevesien hallintaan. Alueella on paljon kaupungin
omistamia kattopintoja.
Kattovedet voidaan johtaa yleensä rakennusten
vierustalla sijaitsevaan sadevesisäiliöön. Vettä voidaan
käyttää syntypaikallaan kasteluun ja muihin puutarhan
toimintoihin. Säiliö tasaa virtaamahuippuja ja
vähentää vesijohtoveden käytön tarvetta puutarhassa.
Maanpäällisen tilan ollessa vähissä, tarvittaessa
esimerkiksi pysäköintialueiden alle voidaan sijoittaa
viivytystilaa alueen hulevesille.  Maanalaista viivytystä
voidaan tehdä myös tonttikohtaisesti.
Vihertaskut eivät vie valtavasti tilaa ja ne elävöittävät
kaupunkien katualueita tuoden samalla hulevesien
hallinnallisia hyötyjä. Vihertaskuja voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi Paasikivenkadulla.
Alueen koillisosaan ennen purkupistettä on ehdotettu
hulevesien viivytysrakennetta hulevesiselvityksessä
(FCG, 2014)
Suositellaan välttämään suuria asfalttipäällysteisiä
parkkialueita.
Suositellaan maaperän pintakerroksen parantamista
imeytykselle ja puiden vedenotolle.
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6.2.

Alue 2 – Keskustan eteläosa

Alueen maankäyttö on tällä hetkellä keskustatoimintojen aluetta sekä kauppa- ja työpaikkaaluetta. Alueella hulevedet johdetaan ensisijaisesti hulevesiviemäreillä. Alue kuuluu Savionojan
päävaluma-alueeseen. Alueella läpäisemättömän pinnan osuus on suuri.

Kuva 7 Alue 2 – Keskustan eteläosa

Huomioitavaa
▪ Alueelle ei tule hulevesiä muualta. Alueen vedet johdetaan alueelle 9, jonka kautta vedet
päätyvät Nissinojaan.
▪ Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja osittain avo-ojiin. Alueella
on kolme hulevesipumppaamoa.
▪ Alueen maaperä on pääosin savea ja loput on kalliota. Maaperä ei ole otollinen hulevesien
laajamittaiselle imeyttämiselle.
▪ Nykyinen maankäyttö on keskustatoimintoja, kerrostaloaluetta, ja tiivistä pientaloaluetta.
Läpäisemättömien pintojen osuus on korkea, n. 65 %
▪ Tulevassa maankäytössä aluetta tiivistetään vain hieman.
▪ Aluetta koskee Savionojan kalasto- ja luontoarvojen selvitys 2017.
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Toimenpideohje
1. Viherkatot
2. Kattovesisäiliöt

3. Vihertaskut
4. Maanalaiset viivytyskaivannot ja -säiliöt

Alueella on suuria kattopinta-aloja, joihin
voitaisiin jälkikäteen tuoda viherkattoja.
Kattovedet voidaan johtaa, yleensä
rakennuksen vierustalla sijaitsevaan
sadevesisäiliöön. Vettä voidaan käyttää
syntypaikallaan kasteluun ja muihin puutarhan
toimintoihin. Säiliö tasaa virtaamahuippuja
ja vähentää vesijohtoveden käytön tarvetta
puutarhassa.
Vihertaskut eivät vie valtavasti tilaa ja ne
elävöittävät kaupunkien katualueita tuoden
samalla hulevesien hallinnallisia hyötyjä.
Maanpäällisen tilan ollessa vähissä,
tarvittaessa esimerkiksi pysäköintialueiden alle
voi sijoittaa viivytystilaa alueen hulevesille.  
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa
olennaisesti hulevesien hallintaan. Esimerkiksi
kauppakeskusta rakennettaessa, tehdäänkö
parkkipaikat kauppakeskuksen katolle tai
maan alle vai tehdäänkö kauppakeskuksen
viereen iso asfalttikenttä parkkipaikkoja
varten. Suositellaan asfalttikenttien välttämistä
parkkialueiksi.
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6.3.

Alue 3 – Sampola – Lapila

Keskustan itäosa kuuluu Keravanjoen valuma-alueeseen. Alue on pääosin hulevesiviemäröity.
Hulevesiviemärit purkavat avo-ojien kautta Keravanjokeen. Alueen maankäyttö on
länsipuolella keskustatoimintojen aluetta, mutta muuttuu Keravanjokea kohti väljemmäksi
pientaloasutukseksi.

Kuva 8 Alue 3 – Sampola - Lapila

Alueelle soveltuu samanlaiset hulevesien hallintaratkaisut kuin alueelle 2. Katuprofiileissa
on runsaasti viherkaistaleita, joihin on istutettu puita. Näitä viherkaistaleita voitaisiin paikoin
hyödyntää paremmin hulevesien hallinnassa.  
Esimerkiksi Sibeliuksentiellä ajotien vedet johdetaan tien reunassa sijaitsevilla ritiläkantisilla
kaivoilla suoraan hulevesiviemäriin. Tällöin hulevesi ei viivy eikä puhdistu. Ajotien vieressä
sijaitsee leveä viherkaistale ajotietä alempana. Hulevedet voitaisiin johtaa viherkaistaleelle
tehtävään viherpainanteeseen, johon sijoitettaisiin ylivuoto kupukannella hulevesiviemäriin
(Kuva 9). Ajotien hulevedet viivytettäisiin viherpainanteessa, huleveden määrä vähenisi, kun
kasvit ottavat vettä käyttöönsä ja hulevedet suodattuisivat kasvuston ja maakerrosten läpi.
Viherpainanne salaojitetaan, jolloin vedenpinta saadaan puille sopivaksi.
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Kuva 9 Esimerkki Hulevesien hallintaratkaisusta Sibeliuksentielle, hulevedet voitaisiin johtaa matalilla
reunakivillä, tai aukoilla reunakivessä viherpainanteeseen, jossa on ylivuoto hulevesiviemäriin
(©google streetview)

Huomioitavaa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alueelle ei tule hulevesiä muualta. Alueen vedet johdetaan alueen 16 kautta, jonka kautta
vedet päätyvät Keravanjokeen.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja osittain avo-ojiin. Alueella
on kaksi hulevesipumppaamoa.
Alueen maaperä on savea ja kalliota. Maaperä ei ole otollinen hulevesien laajamittaiselle
imeyttämiselle.
Nykyinen maankäyttö koostuu kerrostalo-, pientalo- ja väljästä pientaloasumisesta.
Läpäisemättömien pintojen osuus on korkeahko, n. 45 %
Tulevassa maankäytössä aluetta tiivistetään vain hieman pohjoisosasta kun metsä ja väljä
omakotitaloalue muuttuvat pientaloalueeksi.
Huomioitava Jaakkkolankosken kalastoarvot.
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Toimenpide
1. Kasvillisuuden säilyttäminen ja
läpäisevien pintojen maksimointi

2. Viherkatot
3. Kattovesisäiliöt

4. Vihertaskut
5. Maanalaiset viivytyskaivannot ja
-säiliöt

Alueen pohjoisosan metsäinen alue on
muuttumassa pientaloalueeksi. Huleveden määrän
minimoimiseksi tulisi alueelle jättää luonnontilaista
kasvustoa niin paljon kuin mahdollista.
Myös pientalotonttien pihoja voidaan jättää
luonnontilaisiksi metsäpihoiksi.
Uusille rakennettaville alueille voitaisiin tehdä
viherkatot kompensoimaan rakentamisesta
aiheutuvaa huleveden määrän lisääntymistä.
Kattovedet voidaan johtaa, yleensä rakennuksen
vierustalla sijaitsevaan sadevesisäiliöön. Vettä
voidaan käyttää syntypaikallaan kasteluun ja
muihin puutarhan toimintoihin. Säiliö tasaa
virtaamahuippuja ja vähentää vesijohtoveden
käytön tarvetta puutarhassa.
Vihertaskut eivät vie valtavasti tilaa ja ne
elävöittävät kaupunkien katualueita tuoden samalla
hulevesien hallinnallisia hyötyjä.
Maanpäällisen tilan ollessa vähissä, tarvittaessa
esimerkiksi pysäköintialueiden alle voi sijoittaa
viivytystilaa alueen hulevesille.  
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa
olennaisesti hulevesien hallintaan. Esimerkiksi
kauppakeskusta rakennettaessa, tehdäänkö
parkkipaikat kauppakeskuksen katolle tai maan
alle vai tehdäänkö kauppakeskuksen viereen iso
asfalttikenttä parkkipaikkoja varten. Suositellaan
asfalttikenttien välttämistä parkkialueiksi.
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6.4.

Alue 4 – Ali-Kerava

Koko alue 4 on teollisuus- ja varastoaluetta. Alueella on siis paljon suuria teollisuushalleja ja vettä
läpäisemätöntä pintaa. Lisäksi vettä läpäisemättömien pintojen määrä tulee vielä kasvamaan.
Alue kuuluun Nissinojan valuma-alueeseen, eikä Nissinojaan johdettavien vesien määrää tulisi
kasvattaa.

Kuva 10 Alue 4 - Ali-Kerava
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Huomioitavaa
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Klondyken patolammen vieressä oleva metsikkö (Kumitehtaan metsikkö) on luokiteltu
arvokkaaksi luontokohteeksi. Tämän lisäksi metsä on yhteydessä viereiseen patolampeen,
jonka kautta iso osa Keravan hulevesistä kulkee. Metsällä on virkistysarvoa ja positiivinen
vaikutus hulevesiin sekä määrällisesti että laadullisesti.  
Alueen maaperä on enimmäkseen savimaata ja kalliota. Mm. Myllynummi on lähes
kokonaan kalliota, joten siellä hulevesien imeyttäminen on lähes mahdotonta. Alueelta
löytyy kuitenkin myös hiekkamoreenia ja näillä alueilla tonttikohtainen imeyttäminen ja
viivyttäminen voisi toimia.  
Alueen pohjoisosassa sijaitsevat yleiskaavassa erityisalueiksi merkityt
maanvastaanottoalueet eivät ole kaikki samaa valuma-aluetta. Tuotaessa maata alueelle,
on huomioitava mahdolliset vaikutukset vedenjakajiin.  
Nissinoja kulkee alueen läpi. Alueelle tulee vesiä alueilta 2, 6, 9 ja 18. Nissinojasta vedet
purkavat Savionojaan alueen 9 puolella.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja osittain avo-ojiin. Kaikki
hulevedet johdetaan painovoimaisesti.
Nykyinen maankäyttö koostuu tiiviistä teollisuus- ja työpaikka-alueesta ja tiiviistä
julkisista/yksityisistä palveluista ja väljästä teollisuus/työpaikka-alueista. Nykyinen
läpäisemättömyys on n. 60 %.
Alueelle lisätään tulevaisuudessa julkisia ja yksityisiä palveluita, mikä tiivistää aluetta.
Teollisuuden hulevesille on rakennetty yksi hulevesisallas ja toinen on rakenteilla.
Aluetta koskee Savionojan kalasto- ja luontoarvojen selvitys 2017

Toimenpide
1. Hiekan- ja
öljynerotus
2. Viherkatot

3. Sadepuutarha

Teollisuusalueilla hulevesien mukana voi kulkea tavallista enemmän
epäpuhtauksia, kuten hiekkaa ja öljyä. Nämä epäpuhtaudet tulee
poistaa ennen hulevesien johtamista eteenpäin.
Vaikka viherkatot eivät vaikuta juuri teollisuusalueille ominaisiin
hulevesien laadullisiin ongelmiin, voi niillä kuitenkin viivyttää hulevesiä
tehokkaasti. Teollisuusalueella viherkatoilla voi olla suuri merkitys
alueen hydrologiaan, koska kattopinnat ovat suurialaisia ja niitä on
paljon.
Työpaikka- ja teollisuusalueiden pihoihin sopisivat tonttikohtaiset
sadepuutarhat. Sadepuutarhasta olisi hyötyä etenkin niillä alueilla,
joissa maaperä on moreenia. Sadepuutarhat puhdistavat likaantuneita
hulevesiä tehokkaasti.
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4. Hulevesikasetit/
Maanalaiset
hulevesirakenteet

5. Hulevesikosteikot
6. Hulevesialtaat ja
-lammikot

7. Avo-ojat ja
viherpainanteet

Teollisuusalueilla on suuria kattopinta-aloja. Mikäli viherkattojen
toteuttaminen ei onnistu, niin voisi harkita puhtaiden kattovesien
johtamista maanalaisiin hulevesikasetteihin. Maaperäominaisuuksien
takia imeytyminen voi olla vähäistä, mutta tämä lisää olennaisesti
hulevesien varastointitilavuutta. Alueilla, joilla maaperä on moreenia, on
hulevesikasetit hyvä vaihtoehto hulevesien määrälliseen hallintaan.
Nissinojan yhteydessä on tilaa hulevesien hallinnalle kosteikolla.
Lisäksi kosteikkojen positiivinen vaikutus hulevesien laatuun korostuu
teollisuusalueella.
Alueelle on varattu tilaa keskitetyille hulevesien hallintamenetelmille,
joten tarvittaessa altaat voivat olla vaihtoehto hulevesien hallinnalle.
Altailla on lisäksi positiivinen vaikutus hulevesien laatuun. FCG:n
hulevesiselvityksessä on ehdotettu viivytystoimenpiteille sijainteja, joita
voidaan hyödyntää.
Alueella on tilaa hulevesien johtamiseen ojilla ja viherpainanteilla
viemärien sijaan. Tämä on suotavaa, sillä hulevesiviemäreillä ei ole
positiivista vaikutusta hulevesien laatuun eikä hulevesivirtaamiin.
Nissinoja tulisi säilyttää avoimena virtausreittinä.
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6.5.

Alue 5 – Ahjo

Alueella 5 on melko tiheään rakennettua asuinaluetta sekä teollisuus- ja työpaikka-aluetta.
Alueen läpäisemättömän pinnan osuus koko pinta-alasta on n. 36%, mutta metsäosuudet
laskevat prosenttimäärää ja rakennetuilla alueilla läpäisemätöntä pintaa on enemmän. Alueen
hulevedet johdetaan Keravanjokeen, ja johtaminen tapahtuu enimmäkseen hulevesiviemäreillä.

Kuva 11 Alue 5 - Ahjo

Huomioitavaa
▪

▪

Alueen itäpuolella Porvoontiellä ja sen läheisyydessä on mallinnettu tulvivia
hulevesikaivoja. Tulvivan alueen yhteydessä ei ole juuri tilaa keskitetylle hulevesien
hallinnalle, joten mikäli ongelmia syntyy, hulevesiä tulisi viivyttää tonteilla.  
Terästien varrella on muutamia tontteja, joissa hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin.
Terästien varsi on hiljalleen muuttumassa yleiskaavan mukaisesti kerrostalorakentamiseen,
missä yhteydessä sekaviemäröinnistä tulee luopua ja löytää kaupunkikuvallisesti
laadukkaita imeytys- ja viivytysratkaisuja.
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▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Iso osa alueen hulevesistä on johdetaan Lahdentien ja moottoritien ali Keravanjokeen.
Tämä rajoittaa ja hankaloittaa uusien valumareittien rakentamista. Mikäli läpäisemättömän
pinnan määrä kasvaa, syntyvät hulevedet kannattaa johtaa jo olemassa oleviin ojiin
ja hulevesiviemäreihin. Myös teiden alittavien rumpujen kapasiteetti on huomioitava
hulevesivirtaamien kasvaessa.  
Alueelle ei tule hulevesiä muualta. Alueen vedet johdetaan suoraan Keravanjokeen.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu lähes yksinomaan hulevesiviemäröintiin.  
Alueen maaperä on savea ja kalliota. Maaperä ei ole otollinen hulevesien laajamittaiselle
imeyttämiselle.
Nykyinen maankäyttö koostuu tiiviistä kaupan keskittymistä, pientaloalueista ja metsästä.
Vedenläpäisemättömyys (TIA) alueella on noin 30 %.
Alueelle ei ole suunnitteilla maankäytön muutoksia.
Alueen koillisosassa on mallinnettu tulvimista Porvoontiellä, Metsämyllypolulla ja
Ahjonsillalla. Etelä-Kaskelan pientaloalueen hulevesiä voisi viivyttää tonttikohtaisilla
ratkaisuilla.

Toimenpideohje
1. Viherkatot
2. Kattovesisäiliöt
3. Läpäisevät
päällysteet
4. Hiekan- ja
öljynerotus
5. Vesien
suodattaminen
ja johtaminen
viherpainanteilla ja
avo-ojilla

Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien keräämiseen
ja hulevesien viivyttämiseen.
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
pintojen sijaan.
Alueella on teollisuustontteja, joissa hulevesien laatu saattaa olla
normaalia huonompaa. Näillä tonteilla hiekan- ja öljynerotus voi olla
tarpeellista, varsinkin kun osa alueen vesistä kulkee tontilta lähdettyään
Keravanjokeen lähes koko matkan hulevesiviemäriä pitkin.
Alueella ei ole lähes laisinkaan avoimia hulevesiratkaisuja. Avoimet
ratkaisut edesauttavat huleveden tiedostamista ja parantavat
huleveden laatua. Esimerkiksi Terästien varteen voisi tehdä
viherpainanteet, jotka muuttuisivat avo-ojaksi Ahjontielle siirryttäessä.
Avo-oja jatkettaisiin Lahdentielle saakka. Avo-ojassa on enemmän
kapasiteettia kuin hulevesiviemärissä, mikä auttaa tasaamaan
moottoritiet alittavien rumpujen kapasiteettikapeikkoja.
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6.6.

Alue 6 – Sompio - Kilta

Alueella rakentaminen on suurimmaksi osaksi omakotialuetta, ja läpäisemätöntä pintaa on vain
puolet suhteessa läpäisevään pintaan. Alueen läpäisemättömän pinnan määrä ei tule myöskään
kasvamaan merkittävästi. Alueen hulevedet johdetaan hulevesiviemäreillä alueen keskellä
kulkevaan Nissinojaan.

Kuva 12 Alue 6 – Sompio - Kilta
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Huomioitavaa
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alueella on tontteja, joissa hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, vaikka alueella on
kattava kaupungin hulevesiverkosto. Hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin tulee
pyrkiä eroon esimerkiksi lisäämällä asukkaiden tietoisuutta aiheesta ja muistuttamalla
kannustimista hulevesiverkostoon liittymiseen.  
Alueen pohjoispuolella on mallinnettu tulvivia hulevesikaivoja ja asukkaalta on tullut
vahvistus kaivojen tulvimisesta. Tarvittaessa on tutkittava tarkemmin voiko tulvimista
ehkäistä jotenkin.  
Nissinojan valuma-alue jatkuu Tuusulan puolelle, joten myös Tuusulan puolella syntyvät
hulevedet on otettava huomioon alueen hulevesien hallinnassa.  
Alue on maaperältään suurimmaksi osaksi savea ja kalliota, mikä rajoittaa hulevesien
imeyttämismahdollisuuksia.  
Alueelle ei tule hulevesiä muualta. Alueen vedet johdetaan Nissinojaa pitkin alueelle 9.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja avo-ojiin. Nissinoja tulisi
pitää avoimena vesireittinä.
Nykyinen maankäyttö koostuu pääosin pientaloalueesta. Alueen läpäisemättömän pinnan
osuus on n. 30 %.
Aluetta koskee Savionojan kalasto- ja luontoarvojen selvitys 2017.

Toimenpideohje
1. Seka-/
jätevesiviemäriliitosten
selvittäminen
2. Kasvillisuuden ja
luonnontilaisen pintaalan säilyttäminen
3. Viherkatot
4. Kattovesisäiliöt
5. Läpäisevät
päällysteet

Kunnan tulee pyrkiä kiinteistöjen kanssa yhteistyössä eriyttämään
hulevedet ja jätevedet toisistaan. Mikäli alueella on olemassa
hulevesiverkosto, tulee hulevedet johtaa hulevesiverkostoon eikä
jätevesiviemäriin. Selvitetään hulevesiliitoksia.
Eteläinen metsäalue muuttuu pientaloalueeksi. Puita ja kasvillisuutta
tulisi säilyttää niin paljon kuin mahdollista ja myös pientalotonttien
pihoja jättää luonnontilaiseksi.
Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi. Myös esimerkiksi
koulurakennuksiin voi harkita viherkattoja.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien
keräämiseen ja hulevesien viivyttämiseen.
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
pintojen sijaan.
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6.Hulevesialtaat,
Mikäli alueen hulevesien laadussa ilmenee parannettavaa, alueella
-lammikot ja –kosteikot on mahdollisesti tilaa hallita hulevesiä myös keskitetysti altailla,
lammikoilla tai kosteikoilla. Pienemmät altaat sopivat myös tontin
hulevesien viivyttämiseen ja ne voivat toimia viihtyvyyttä lisäävänä
puutarhaelementtinä.  
Killan koulun kohdalle Nissinojan länsipuolelle on suunniteltu tasaava
hulevesiallas viivyttämään Tuusulan puolelta ja alueen pohjoispuolelta tulevia vesiä ennen johtamista Nissinojaan.
7. Avoimien vesireittien Nissinoja tulee säilyttää avoimena vesireittinä.
säilyttäminen
6.7.

Alue 7 – Kaleva - Kurkela

Alue on pientalopainotteista ja siellä on melko paljon rakentamatonta lähivirkistysaluetta. Alueen
läpäisemättömän pinnan osuus koko alueen alasta on vain noin 36% eikä se tule yleiskaavan
mukaan juuri kasvamaan. Alueen sisällä hulevedet johdetaan suurelta osin hulevesiviemäreitä
pitkin avo-ojiin, jotka purkavat lopulta Keravanjokeen.

Kuva 13 Alue 7 – Kaleva - Kurkela

52

Huomioitavaa
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Alueella on paljon kiinteistöjä, jotka hoitavat hulevetensä sekaviemäröinnillä. Isolla
osalla näistä kiinteistöistä ei ole mahdollisuutta liittyä helposti hulevesiviemäriin,
joten saneerausten yhteydessä hulevesiverkoston kattavuutta tulee lisätä, jotta
sekaviemäröinnistä päästään eroon. Lisäksi kiinteistöjen omistajia tulisi ohjeistaa
hulevesien hallinnasta tontilla.  
Alueelle ei tule hulevesiä muualta. Alueen vedet johdetaan alueen 14 ja 8 kautta, joiden
kautta vedet päätyvät Keravanjokeen.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin, sekaviemäröintiin ja osittain
avo-ojiin.  
Alueen maaperä on savea ja kalliota. Maaperä ei ole otollinen hulevesien laajamittaiselle
imeyttämiselle.
Nykyinen maankäyttö koostuu tiiviistä pientalo- tai pienkerrostaloalueesta,
pientaloalueesta ja metsästä. Alueen keskimääräinen läpäisemättömyys on n. 30-40 %
Tulevassa maankäytössä aluetta tiivistetään vain hieman pohjoisosasta ja eteläosasta.

Toimenpideohje
1. Hulevesien erottaminen Tonttien, joilla on sekaviemäröinti, tulee siirtyä erillisviemäröintiin,
jätevesiviemäristä
mikäli se on mahdollista.
2. Viherkatot
Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi. Myös esimerkiksi
koulurakennuksiin voi harkita viherkattoja.
3. Sadepuutarhat
Vaihtoehto viherkatoille tonttikohtaiseen hulevesien käsittelyyn ja
viivyttämiseen.
4. Kattovesisäiliöt
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien
keräämiseen ja hulevesien viivyttämiseen.
5. Läpäisevät päällysteet Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
pintojen sijaan.
6. Viherpainanteet
Kalevankatu on yksi alueen päävirtausreiteistä, joka on hoidettu
katuprofiilissa
hulevesiviemäröinnillä. Katuprofiilin viherkaistale ajotien ja kevyen
liikenteen väylän välissä voisi soveltua hulevesien viivytykseen ja
puhdistamiseen viherpainanteilla.
7. Hulevesialtaat,
Mikäli alueen hulevesien laadussa ilmenee parannettavaa, alueella
-lammikot ja -kosteikot
on mahdollisesti tilaa hallita hulevesiä myös keskitetysti altailla,
lammikoilla tai kosteikoilla. Pienemmät altaat sopivat myös tontin
hulevesien viivyttämiseen ja ne voivat toimia viihtyvyyttä lisäävänä
puutarhaelementtinä.
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6.8.

Alue 8 – Kurkelan eteläosa - Ylikerava

Alueella sijaitsee Imppalanmäen asuinalue sekä muutama teollisuushalli, mutta alue on tällä
hetkellä suurimmaksi osaksi peltoa ja metsää. Kytömaantien varteen on kuitenkin suunnitteilla
asuntomessualue ja yleiskaavan mukaan koko alueella maankäyttö muuttuu enemmän
asumispainotteiseksi. Tällä hetkellä alueen läpäisemättömän pinnan osuus on vain hieman yli
30%, mutta sen ollaan arvioitu kasvavan huomattavasti.

Kuva 14 Alue 8 Kurkelan eteläosa – Ylikerava

Alueen 8 eteläosassa Väinämöisentielle on asennettu hulevesien maanalaiset viivytysputkistot.
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Kuva 15 Väinämöisentien hulevesien viivytysputkistot

Huomioitavaa
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Alueen vedet laskevat Keravanjokeen ja alueen vedet eivät kulje kovin pitkää matkaa
ennen jokeen purkamista. Keskitetty hulevesien hallinta ja johtaminen alueen vesille voi
olla vaikeaa.  
Alueen läpi kulkee alueen 1 hulevedet ja iso osa alueen 7 hulevesistä. Tämä on otettava
huomioon alueelle rakennettaessa. Alueelle voi myös tarvittaessa mahdollisuuksien
mukaan sijoittaa alueen 1 ja 7 hulevesille hallintamenetelmiä.  
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja osittain avo-ojiin.
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä neljää hulevesien viivytysrakennetta.  
Alueen maaperä on pääosin savea. Lisäksi alueella on muutama pieni moreenialue ja
muutamia kallioalueita.
Nykyinen maankäyttö koostuu teollisuusalueesta, metsästä ja pellosta. Alueen
keskimääräinen vedenläpäisemättömyys (TIA) on n. 30 %.
Tulevassa maankäytössä aluetta tiivistetään huomattavasti. Alueelle tulee melko tiivistä
asuinrakentamista ja julkisia ja yksityisiä palveluita. Läpäisemättömän pinnan määrä tulee
kasvamaan merkittävästi.
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Toimenpideohje
1. Viherkatot

Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat
sopia esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi. Lisäksi
asuntomessualueella viherkatot keräävät varmasti huomiota.
2. Kattovesisäiliöt
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien
keräämiseen ja hulevesien viivyttämiseen.
3. Läpäisevät päällysteet
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
pintojen sijaan.
4. Hiekan- ja öljynerotus
Alueen pohjoisosan työpaikka-alueella voi olla tarvetta hiekan ja
öljynerotukselle.
5. Hulevesialtaat, -lammikot Hulevesialtailla ja –kosteikoilla voi viivyttää sekä alueen 8 että
ja -kosteikot
7 ja 1 vesiä. Asuntomessualueella voi pohtia, jos hulevesien
viivytysratkaisuista saisi hulevesien hallinnan tavoitetta 4 tukevia
esteettisiä ja viihtyvyyttä lisääviä. FCG:n hulevesiselvityksessä on
ehdotettu viivytystoimenpiteille sijainteja.
6. Avo-ojat ja
Hulevesien johtamisessa tulisi suosia johtamista avoimessa
viherpainanteet
uomassa hulevesiviemärin sijaan. Tällainen järjestely on helpompi
toteuttaa alueen 8 kaltaisella alueella, jossa ei ole valmiiksi tiheää
rakentamista ja kattavaa hulevesiviemäriverkostoa. Nykyiset
uomat tulee säilyttää avoimina vesireitteinä.
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6.9.

Alue 9 – Kannisto - Savio

Alue sijaitsee Nissinojan valuma-alueen loppupäässä, jossa Nissinoja vaihtuu Savionojaksi
ja purkaa hulevedet Vantaan puolelle. Alueella rakentaminen on pientalovaltaista, eikä
läpäisemättömän pinnan osuus alueella ole kovin suuri. Keravan yleiskaavassa alueelle ei ole
suunniteltu merkittävää täydennysrakentamista tai uutta rakentamista, mikä tarkoittaa sitä, että
alueen hulevesiolosuhteet eivät tule juuri muuttumaan.

Kuva 16 Alue 9 – Kannisto - Savio
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Huomioitavaa
▪

▪

▪

▪
▪

Alueella on jonkin verran alueita, joihin Keravan hulevesiverkosto ei yllä. Näiden tonttien
hulevedet käsitellään tontilla tai johdetaan ojiin sekä joissain tapauksessa käytössä on
sekaviemäröinti.  
Alueen maaperänä on jonkin verran hiekkamoreenia. Tällä alueella vaihtoehtona
sekaviemäröinnin korvaamiselle uusilla hulevesiviemäreillä on hulevesien imeyttäminen
tonteilla.  
Omakotipainotteisen ja muuttumattoman rakentamisen takia alueella hulevesien hallinta
on pitkälti asukkaiden vastuulla. Keskitetylle hulevesien hallinnalle ei ole alueella juurikaan
tilaa.   
Alueelle johdetaan vesiä ojaston kautta Tuusulan puolelta.  
Alueella on yksi yleiskaavan mukainen täydennysrakennusalue, Niinikankaan AK-alue. Sen
suunnittelussa tulee huomioida Niinikankaan lehdon merkitys hulevesien hallinnassa.

Toimenpideohje
1. Hulevesien erottaminen
sekaviemäristä

2. Viherkatot
3. Kattovesisäiliöt
4. Läpäisevät päällysteet

5. Hulevesilammikot

6. Viivytyspainanteet ja
hulevesikosteikot

Aluekohtaisesti tulee etsiä ratkaisuja ratkaisuja, jotka
mahdollistavat kiinteistöjen hulevesien erottamisen
jätevesiviemäristä. Kun ratkaisu on löydetty, tulee ritiläkannet
vaihtaa umpikansiksi ja hulevesien tonttijohdot jätevesiviemäriin
poistaa.
Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi. Myös esimerkiksi
koulurakennuksiin voi harkita viherkattoja.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien
keräämiseen ja hulevesien viivyttämiseen.
Tonttien ajoväylien päällystäminen läpäisemättömien
päällysteiden sijaan läpäisevillä päällysteillä tasoittaa tontilta
lähteviä virtaamia. Esimerkkejä läpäisevistä päällysteistä ovat
kivituhka, nurmikivi ja väljä laatoitus. Markkinoilla on myös
läpäisevä, huokoinen asfaltti.
Pienet hulevesilammikot tonteilla viivyttävät hulevesiä ja
voivat toimia viihtyisyyttä lisäävänä puutarhaelementtinä.
Suunnittelemalla lammikoiden purku ja viivytystilavuuden
tyhjeneminen huolella, vältytään hulevesien valumiselta eitoivottuihin paikkoihin.
Hulevesilammikoiden tavoin viivytyspainanteet ja
hulevesikosteikot tasaavat hulevesivirtaamia.
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6.10. Alue 10 – Levonmäki ja Kuusisaari

Levonmäki on pienehkö tiheään rakennettu omakotipainotteinen alue, jossa hulevedet kerätään
hulevesiviemäreihin ennen niiden purkamista Sipoon puolelle. Alueella ei ole juurikaan
avouomia, vaan hulevedet johdetaan maan alla hulevesiverkostossa. Alue kuuluu Ollbäckenin
valuma-alueeseen ja alueella sijaitsee osa Ollisbackan toisen luokan pohjavesialueesta. Alueella
läpäisemättömän pinnan osuus koko alueen alasta on noin 25%, mutta se tulee todennäköisesti
hieman nousemaan, jos yleiskaavan mukaiset uudet asuinalueet toteutuvat.
Kuusisaaren alueen hulevedet laskevat Sipoon puolella Tombäckenin sivu-uomaan,
josta ne virtaavat Tombäckenin kautta Ollbäckeniin. Ollbäckenin alaosille on suunniteltu
kalastokunnostuksia, mikä edellyttää kiintoaineen hallintaa hulevesissä.

Kuva 17 Alue 10 – Levonmäki ja Kuusisaari
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Levonmäen keskellä kahden pientaloalueen välissä ennen Sipoon rajaa on Levonmäen kosteikko,
johon koko Levonmäen alueen hulevedet johdetaan (Kuva 18). Kosteikko on sijoitettu oikeaan
kohtaan ja on tärkeää seurata, kuinka hyvin se pidättää hulevesien epäpuhtauksia, sillä Sipoon
puolella vesi jatkaa matkaansa pohjavesialueen läpi.

Kuva 18 Levonmäen kosteikko

Huomioitavaa
▪
▪

▪

▪
▪

Alueen vedet valuvat Sipoon puolella pohjavesialueelle. Tämä on Keravan puolella
huomioitu johtamalla vedet hulevesikosteikkoon Levonmäessä ennen kaupungin rajaa.  
Alueella on mallinnettu tulvivia hulevesikaivoja ja nämä tulvivat kaivot ovat paikoissa,
joissa ne voivat aiheuttaa ongelmia. Mikäli ongelmia syntyy, alueella ei ole juurikaan tilaa
hallita hulevesiä keskitetysti maan päällä.  
Alue kuuluu omaan päävaluma-alueeseensa. Päävedenjakajaa ei saa maanmuokkauksella
siirtää merkittävästi, jotta Keravanjokeen johdettava vesimäärä pysyisi suurin piirtein
samana.  
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesiviemäröintiin ja osittain avo-ojiin.
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä (FCG 2014) seitsemää hulevesien
viivytysrakennetta.  

60

▪
▪
▪

Alueen maaperä on savea ja kalliota, joten hulevesien imeyttäminen voi olla hankalaa.
Nykyinen maankäyttö koostuu pientaloalueesta, metsästä ja pellosta.
Tulevassa maankäytössä metsän ja pellon pinta-ala vähenee ja tilalle tulee
pientaloasutusta.

Toimenpideohje
1. Viherkatot
2. Kattovesisäiliöt
3. Läpäisevät
päällysteet
4. Hulevesialtaat ja
kosteikot
5. Tulvatilanteen
parantaminen

Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien keräämiseen
ja hulevesien viivyttämiseen.
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
pintojen sijaan.
Tulevan maankäytön seurauksena hulevesivirtaamat kasvavat. Vesiä
tulee viivyttää ja puhdistaa ennen johtamista Sipoon puolelle. Sipoon
pohjavesialueen tila ei saa huonontua alueen kehittämisen myötä.
Esimerkiksi kaupunkipuro-osuuden tekeminen Ratatien ja
kaupunginrajan väliselle osuudelle kosteikkoa kohti.
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6.11. Alue 11 – Kanerva - Louhi

Kanervan alueen hulevedet laskevat Sipoon puolella Kumbäckeniin. Kumbäckenin latvat
sijaitsevat Talman golfkentällä ja sen pohjoispuolisilla metsä- ja suoalueilla. Kumbäckenin
alaosille on suunniteltu kalastokunnostuksia, mikä edellyttää kiintoaineen hallintaa hulevesissä.
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä yhtä hulevesien viivytysrakennetta (FCG, 2014).
Alueen maaperä on savea ja kalliota. Alueen nykytilan maankäyttö on peltoa. Alueelle on
suunniteltu länsipuolelle pientaloasutusta, mikä tulee lisäämään hulevesivirtaamia jonkin verran.
Alueen hulevesiä kannattaa hallita tonttikohtaisin keinoin, kuten viherkatoin, viherpainantein ja
lammikoin.

Kuva 19 Alue 11 – Kanerva - Louhi
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6.12. Alue 12 – Jokivarren kaakkoispuoli

Soisen alueen valumavedet johtuvat Sipoon puolelle Byabäckeniin, joka on Sipoonjoen
kalataloudellisesti merkittävin sivupuro. Keravan puolella alue on soista ja rakentamatonta.
Aluetta kehitetään tulevaisuudessa työpaikka-alueeksi (Keravan kaupunki, 2016).

Kuva 20 Alue 12 – Jokivarren kaakkoispuoli

Huomioitavaa
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Alueen vedet valuvat Sipoon puolella kalataloudellisesti merkittävään Sipoonjoen
sivupuroon. Alueelta johdettavien hulevesien laatu ei saa heikentää Byabäckenin
vedenlaatua.
Alueella ei nykytilassa synny juurikaan hulevesiä, koska alue on rakentamatonta. Alueen
valumavedet johtuvat Byabäckeniin.
Alue kuuluu omaan päävaluma-alueeseensa. Päävedenjakaja ei saisi siirtyä merkittävästi,
jotta Byabäckeniin johdettava vesimäärä pysyisi suurin piirtein samana.  
Alueen maaperä on kalliota, savea ja moreenia.
Nykyinen maankäyttö koostuu metsästä ja pienestä pinta-alasta peltoa.
Yleiskaavan mukaan osaan alueesta rakennetaan työpaikka-alue. Maankäyttö muuttuu
näin ollen merkittävästi ja alueelta muodostuu hulevesiä, joiden hallinnalle on esitetty
toimenpideohjeet.
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Toimenpideohje
1. Kasvillisuuspeitteisen
pinta-alan maksimointi
2. Viherkatot
3. Kattovesisäiliöt
4. Läpäisevät päällysteet

5. Sadepuutarhat
6. Lammikot

7. Hulevesialtaat ja
kosteikot
8. Avo-uomat

Nykytilassa alueella on paljon metsää. Maankäytön
kehittämisessä tulee huomioida olemassa olevien puiden ja
kasvipeitteen säilyttäminen niin paljon kuin mahdollista.
Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi varastohallien kattoratkaisuksi.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien
keräämiseen ja hulevesien viivyttämiseen.
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä
läpäisemättömien pintojen sijaan, kuten reikäkiveystä, kivituhkaa
tai vettä läpäisevää asfalttia. Osa alueesta on moreenia, joten
vesi pääsee näillä alueilla imeytymään suoraan maakerrosten
läpi.
Katoilta ja muilta päällystetyiltä pinnoilta hulevedet voidaan
johtaa sadepuutarhaan, joka sekä puhdistaa hulevesiä, että
vähentää purkuvesistöön johdettavan huleveden määrää.
Niihin kohtiin, joissa maaperänä ei ole moreeni, voidaan tonteille
soveltaa hulevesilammikoita. Näillä voidaan lisätä työpaikkaalueen esteettisyyttä, veden hyötykäyttöä ja lammikko tasaa
lisäksi tontilta tulevia virtaamia ennen johtamista muuhun
järjestelmään.
Tulevan maankäytön seurauksena hulevesivirtaamat kasvavat.
Vesiä tulee viivyttää ja puhdistaa ennen johtamista Sipoon
puolelle.
Nykyiset avo-uomat alueella tulisi säilyttää avoimina
vesireitteinä.
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6.13. Alue 13 – Keravan luoteisosat

Alue sijaitsee kahteen osaan pirstaloituneena kaupungin luoteisosassa. Alueen vedet laskevat
Tuusulanjärveen ja kuuluvat Pelinojan ja Piiliojan päävaluma-alueisiin. Pieniä väljiä asuinalueita
lukuun ottamatta alueet ovat rakentamattomia ja hulevedet johdetaan pääosin avo-ojilla.
Alueen hulevesien johtaminen tulee koordinoida Tuusulan kunnan kanssa. Tulevassa tilanteessa
alueelle tulee pieniä aloja pientaloalueita. Hulevesien hallinnassa tulee suosia tonttikohtaisia
menetelmiä, kuten viherkattoja, kattovesisäiliöitä ja viherpainanteita ennen vesien johtamista
avo-ojiin.

Kuva 21 Alue 13 – Keravan luoteisosat
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6.14. Alue 14 – Kytömaa

Alue sijaitsee Lahden moottoritien ja junaradan välissä. Alue on rakentumassa pientalovaltaiseksi
alueeksi. Maankäytönmuutos on huomioitu suunnittelemalla uuden asuinalueen yhteyteen
Kyntäjänkadun hulevesialtaat, jotka viivyttävät hulevesivirtaamia. Kytömaan läpi virtaa
avouoma, joka laskee Keravanjokeen. Tämä avouoma tulisi säilyttää avoimena eikä virtaamaa
Keravanjokeen tulisi lisätä.

Kuva 22 Alue 14 – Kytömaa
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Kytömaalle on rakennettu uuden asuinalueen yhteyteen hulevesien viivytysrakenne (Kuva
23, Kuva 24). Rakenne on rakennettu hyvin lähelle asutusta ja siinä on vaarallisen jyrkät
luiskat. Näyttää myös siltä, että sadetapahtuman aikaan allas tulee täyttymään niin, että
vesisyvyydeksi tulee useampia metrejä. Suuri vesisyvyys ei ole turvallinen pihapiiriin tehtävälle
hulevesiratkaisulle. Kohteessa näyttäisi olevan rakentaminen vielä osin kesken, mutta
nykyisenlaisena rakenne ei ole esteettinen eikä turvallinen.

Kuva 23 Kyntäjänkadun hulevesien viivytysrakenne

Kuva 24 Kyntäjänkadun hulevesien viivytysrakenne
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Huomioitavaa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesien johtamiseen avo-ojilla. Alueen vedet
valuvat Myllypuroa pitkin Keravanjokeen.
Myllypuron meanderilaakso tulee säilyttää mahdollisimman nykytilaisena.
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä (FCG 2014) viittä hulevesien
viivytysrakennetta.  
Alueen maaperä on pääosin savea, mutta alueella on lisäksi kalliota ja moreenia.
Nykyinen maankäyttö koostuu metsästä, väljästä pientaloalueesta, pellosta ja
pientaloalueesta. Alueen läpäisemättömyys on nykytilassa alle 30 %.
Tulevassa maankäytössä koko alueen maankäyttö tulee muuttumaan. Väljä pientaloalue
tiivistyy pientaloalueeksi ja suuria metsäaloja muuttuu pientaloalueeksi.
Myllypuro tulee säilyttää avoimena vesireittinä eikä siihen johdettavaa hulevesien
määrää tulisi lisätä. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan sekä tonttikohtaisia, että keskitettyjä
hulevesien viivytysratkaisuja.

Toimenpideohje
1. Luonnontilaisen
metsäpinta-alan
maksimointi
2. Viherkatot
3. Kattovesisäiliöt
4. Sadepuutarha

5. Läpäisevät
päällysteet
6. Hulevesitaskut

7. Viherpainanne

8. Esteettinen
kaupunkipuro

Iso osa rakennettavasta pinta-alasta on nykytilassa metsää.
Kaavoituksessa tulisi pyrkiä metsän säilyttämiseen asuinalueiden
ympärillä. Puut ja kasvit ottavat vettä käyttöönsä ja vettä varastoituu ja
imeytyy maaperään. Tämä vähentää syntyvien hulevesien määrää.
Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien keräämiseen
ja hulevesien viivyttämiseen.
Etenkin niissä alueen osissa, joissa maaperänä on moreeni, kannattaa
suosia sadepuutarhoja. Sadepuutarhat elävöittävät asuinalueita ja
luovat ekosysteemipalveluita sen lisäksi että ne vähentävät huleveden
määrää ja parantavat laatua.
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
pintojen sijaan. Tämä koskee etenkin alueita, joilla maaperänä on
moreeni.
Integroimalla hulevesitaskuja tieprofiiliin, saadaan luotua kadulle
vihreämpää ilmettä ja samalla autotieltä tulevat hulevedet suodattuvat
kasvipeitteen läpi ja vain osa vedestä jatkaa puhdistuneena matkaansa
hulevesien johtamisjärjestelmään, kuten viherpainanteeseen.
Viherpainanteita voi myös käyttää hulevesien hidastettuun ja hallittuun
johtamiseen asentamalla niihin hieman pituuskaltevuutta. Asuinalueilta
tulevat hulevedet voidaan kerätä Myllypuroon ja Virrenkulmanojaan
esimerkiksi viherpainantein.
Myllypuro tulee säilyttää avoimena vesireittinä. Puro kulkee kuitenkin
tulevaisuudessa pientaloalueen läpi. Tällä osuudella puroa voidaan
muokata, jotta se vastaa asuinalueelle tarvittavia turvallisuuskriteerejä.
Kaupunkipuro tuo veden nähtäville ja osaksi kaupunkikuvaa, jolloin
myös tietoisuus veden olemassaolosta kasvaa ja mahdollinen
likaantuminen voidaan havaita ajoissa.
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6.15. Alue 15 – Vankilan lähialue

Alue sijaitsee Keravan pohjoisosassa ja kuuluu Keravanjoen valuma-alueeseen. Alueella sijaitsee
Keravan vankila, pieni teollisuusalue ja muuten alue on nykytilassa lähinnä peltoa. Alueella ei ole
kaupungin hulevesiverkostoa ja vankila-alueen hulevedet johdetaan Keravanjokeen avo-ojilla.
Pelloilta muodostuu ravinteikkaampia valumavesiä.

Huomioitavaa
▪

▪

Kuva 25 Alue 15 – Vankilan lähialue

Alueella on I-luokan pohjavesialue. Pohjaveden muodostuminen ei saa häiriintyä
eikä hulevesillä saa olla heikentävää vaikutusta pohjaveden laatuun. Pohjaveden
imeytymisalueet on hyvä säilyttää sellaisinaan. Pohjavesialueen eteläpuolelle voidaan
rakentaa, koska pintavesien virtaussuunta on poispäin pohjavesialueesta etelään
päin.  Pohjavesialuetta koskee Marjamäen, Myllylän ja Nygårdin pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma 2007
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesien johtamiseen avo-ojilla. Alueen vedet
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▪
▪

▪

▪

▪

valuvat Huhtimonojaa ja peltojen sarkaojia pitkin Keravanjokeen.
Alueen maaperä on savea lukuun ottamatta pieniä pinta-aloja hiekkamoreenia, hietaa ja
moreenia.
Nykyinen maankäyttö koostuu pellosta, metsästä, väljästä pientaloalueesta ja Lahden
moottoritien vieressä sijaitsevasta liiketoiminta-alueesta. Nykytilassa läpäisemättömän
pinnan osuus on n. 20 %.
Tulevassa maankäytössä Keravanjoen pohjoispuolelle sijoittuu laaja-alainen Koivulan
työpaikka-alue. Alueen läpäisemättömän pinnan osuus tulee kasvamaan lähemmäs 40
%:a.
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä (FCG 2014) useampaa hulevesien
viivytysrakennetta. Koivulan työpaikka-alueen viereen on jo suunnitteilla hulevesien
viivytysallas Lahdentien ja moottoritien väliselle alueelle .
Huhtimonoja tulee säilyttää avoimena vesireittinä eikä siihen johdettavaa hulevesien
määrää tulisi lisätä. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan sekä tonttikohtaisia, että keskitettyjä
hulevesien viivytysratkaisuja.

Toimenpideohje
1. Viherkatot

2. Kattovesisäiliöt
3. Sadepuutarha

4. Läpäisevät päällysteet
5. Hulevesitaskut

6. Viherpainanne
7. Hulevesiallas tai - kosteikko

Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi. Myös viherseinät
ovat näyttäviä elementtejä ja voivat hulevesien hallinnan
lisäksi parantaa myös yrityksen imagoa.
Työpaikka-alueista voisi tehdä nykyistä viihtyisämpiä
integroimalla pihapiiriin puutarhoja, joiden kasteluvetenä
toimisi katolta kerättävä hulevesi.
Etenkin niissä alueen osissa, joissa maaperänä on moreeni
tai hiekkamoreeni, kannattaa suosia sadepuutarhoja. Jo
pienetkin sadepuutarhat vähentävät hulevesien määrää
ja parantavat laatua. Sadepuutarhoja kannattaa suosia
esimerkiksi parkkipaikkojen vieressä, jolloin parkkipaikan
hulevedet johdetaan kaadoilla tai kouruilla sadepuutarhaan.
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä
läpäisemättömien pintojen sijaan. Tämä koskee etenkin
alueita, joilla maaperänä on moreeni.
Integroimalla hulevesitaskuja tieprofiiliin, saadaan luotua
kadulle vihreämpää ilmettä ja samalla autotieltä tulevat
hulevedet suodattuvat kasvipeitteen läpi ja vain osa
vedestä jatkaa puhdistuneena matkaansa hulevesien
johtamisjärjestelmään, kuten viherpainanteeseen.
Viherpainanteita voi myös käyttää hulevesien hidastettuun
ja hallittuun johtamiseen asentamalla niihin hieman
pituuskaltevuutta.
Alueelle voi harkita tonttikohtaisten ratkaisujen lisäksi myös/
lisäksi keskitettyä hulevesien viivytystä hulevesialtain tai
kosteikoin.
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6.16. Alue 16 – Jokivarsi

Alue on suurimmaksi osaksi metsää lukuun ottamatta muutamaa maatilaa ja peltoa. Myöskään
hulevesiä ei juurikaan alueella synny, ja esimerkiksi kaupungin hulevesiverkosto ei ylety tänne
saakka. Alueelle on kuitenkin suunniteltu yleiskaavassa Lahdentien itäpuolelle työpaikka-aluetta
ja tällä alueella hulevedet tulee tulevaisuudessa huomioida.

Huomioitavaa
▪
▪

▪

Sipoon puolella sijaitsevalta teollisuushallikompleksilta syntyvät hulevedet kulkevat alueen
läpi avo-ojaa pitkin Keravanjokeen.  
Alueella on muutamia luontokohteita, kuten Koukkusuo, joihin hulevedet eivät saisi
vaikuttaa negatiivisesti. Luontokohteet sijaitsevat kuitenkin paikoissa, joihin hulevedet
tuskin vaikuttavat.  
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesien johtamiseen avo-ojilla. Alueen vedet
valuvat Parmanojaa ja peltojen sarkaojia pitkin Keravanjokeen.
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▪
▪
▪

▪
▪

Alueen maaperä on pääosin kalliota ja savea. Lisäksi alueelta löytyy myös pieniä alueita
moreenia, hiekkamoreenia ja saraturvetta.
Nykyinen maankäyttö koostuu metsästä ja Keravanjoen varrella pelloista. Alueen nykyinen
läpäisemättömyysarvo on n. 15 %.
Maankäyttö tulee yleiskaavoituksen mukaan muuttumaan huomattavasti. Keravanjoen
itäpuolelle nykyisen metsän tilalle on suunnitteilla yksityisiä ja julkisia palveluja. Tämän
johdosta alueen läpäisemättömyysarvo tulee nousemaan n. 10-20 prosentilla.
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä useampaa hulevesien viivytysrakennetta
Lahdentien itäpuolelle ja ennen vesien edelleen johtamista Keravanjokeen.
Mikäli yleiskaavan työpaikka-alue toteutuu, sen hulevedet kulkevat olemassa olevien
tilojen läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että hulevedet tulee viivyttää ja käsitellä erityisen
huolella. Hulevesien huolellinen käsittely tulee olemaan muutenkin tärkeää, sillä vedet
kulkevat hyvin lyhyen matkan ennen päätymistään Keravanjokeen.

Toimenpideohje
1. Viherkatot

Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia esimerkiksi
autotallien ja varastorakennusten kattoratkaisuksi. Myös viherseinät
ovat näyttäviä elementtejä ja voivat hulevesien hallinnan lisäksi
parantaa myös yrityksen imagoa.
2. Kattovesisäiliöt
Työpaikka-alueista voisi tehdä nykyistä viihtyisämpiä integroimalla
pihapiiriin puutarhoja, joiden kasteluvetenä toimisi katolta kerättävä
hulevesi.
3. Sadepuutarha
Etenkin niissä alueen osissa, joissa maaperänä on moreeni tai
hiekkamoreeni, kannattaa suosia sadepuutarhoja. Jo pienetkin
sadepuutarhat vähentävät hulevesien määrää ja parantavat laatua.
Sadepuutarhoja kannattaa suosia esimerkiksi parkkipaikkojen vieressä,
jolloin parkkipaikan hulevedet johdetaan kaadoilla tai kouruilla
sadepuutarhaan.
4. Hiekan- ja
Tulevalla työpaikka-alueella hulevesien laatu saattaa olla huonompaa.
öljynerotus
Näillä tonteilla hiekan- ja öljynerotus voi olla tarpeellista. Kohteisiin,
joihin ei voida tehdä sadepuutarhaa tulisi huolehtia hiekan- ja
öljynerotuksesta muilla keinoilla.
5. Läpäisevät
Pihoilla kannattaa suosia läpäiseviä päällysteitä läpäisemättömien
päällysteet
pintojen sijaan. Tämä koskee etenkin alueita, joilla maaperänä on
moreeni.
Kuva 26 Alue 16 - Jokivarsi
6. Hulevesitaskut
Integroimalla hulevesitaskuja tieprofiiliin, saadaan luotua kadulle
vihreämpää ilmettä ja samalla autotieltä tulevat hulevedet suodattuvat
kasvipeitteen läpi ja vain osa vedestä jatkaa puhdistuneena matkaansa
hulevesien johtamisjärjestelmään, kuten viherpainanteeseen.
7. Hulevesilammikot FCG:n hulevesiselvityksessä on ehdotettu keskitettyjä hulevesien
ja -kosteikot
viivytystoimenpiteitä ja alueella on jo muun muassa lampi, joka
voisi mahdollisesti toimia hulevesien viivytyslammikkona. Alueelle
on hyvä varata tilaa esimerkiksi hulevesilammikoille tai –kosteikoille
viivytystilavuuden tarpeen lisääntyessä.
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8. Avo-ojat ja
viherpainanteet

Hulevesien liiallista johtamista pelkässä hulevesiviemäriverkostossa
tulisi välttää. Tällä alueella on hyvät lähtökohdat suunnitella hulevesien
hallinta niin, että hulevesien johtamiseen käytetään mahdollisimman
paljon maanpäällisiä menetelmiä.

6.17. Alue 17 – Päivölänlaakso – Länsi-Kaskela

Alueella on tällä hetkellä hyvin vähän asutusta, mutta alueelle on kaavoitettu työpaikka-alue
sekä yleiskaavassa varattu asuinalue. Alueen eteläosassa on hulevesiverkostoa. Pohjois-osan
hulevedet johdetaan avo-ojin. Uusille kaavoitetuille alueille on jo suunniteltu hulevesien
viivytysaltaita alueen läntiseen osaan. Lisäksi hulevesiselvityksessä on ehdotettu ainakin neljää
hulevesien viivytysrakennetta.

Kuva 27 Alue 17 –
Päivölänlaakso - Länsi-Kaskela

Alueelle 17 on rakenteilla/suunnitteilla useampi hulevesien viivytysallas. Kolmesta kohteesta
vasta Lampipuiston hulevesiallas on rakenteilla (Kuva 28).
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Kuva 28 Lampipuiston hulevesiallas

Huomioitavaa
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Alueella sijaitsee Haukkavuoren luonnonsuojelualue. Haukkavuori sijoittuu ympäristöään
korkeammalle, joten alavammille alueille sijoittuva maankäytön kehittäminen ja sen
synnyttämät hulevedet tuskin tulevat vaikuttamaan luonnonsuojelualueeseen.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesien johtamiseen hulevesiverkostolla
ja avo-ojilla. Alueen vedet valuvat lopulta Kaskelanojaa ja peltojen sarkaojia pitkin
Keravanjokeen.
Alueen maaperä on pääosin kalliota ja savea. Alueella on lisäksi yksi pieni alue
hiekkamoreenia.
Nykyinen maankäyttö koostuu metsästä, pellosta ja pientaloalueesta. Alueen
läpäisemättömyysarvo nykytilassa on 20-40 %.
Alueelle on kaavoitettu tiivistämistä Kaskelantien itäpuolelle, kun alueelle tulee
pientaloasutusta. Ilman viivytystoimenpiteitä virtaama Kaskelanojassa tulee lisääntymään.  
Alueelle on ehdotettu hulevesiselvityksessä useampaa hulevesien viivytysrakennetta
Kaskelantien itäpuolelle ennen vesien johtamista Kaskelanojaan.
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Toimenpideohje
1. Viherkatot
2. Kattovesisäiliöt
3. Hulevesitaskut

4. Viherpainanne
5. Hulevesilammikot
ja -kosteikot

Viherkatot eivät vie tonteilta ylimääräistä tilaa ja voivat sopia
esimerkiksi autotallien kattoratkaisuksi.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin omakotitonteille sadevesien keräämiseen
ja hulevesien viivyttämiseen.
Integroimalla hulevesitaskuja tieprofiiliin, saadaan luotua kadulle
vihreämpää ilmettä ja samalla autotieltä tulevat hulevedet suodattuvat
kasvipeitteen läpi ja vain osa vedestä jatkaa puhdistuneena matkaansa
hulevesien johtamisjärjestelmään, kuten viherpainanteeseen.
Viherpainanteita voi myös käyttää hulevesien hidastettuun ja hallittuun
johtamiseen asentamalla niihin hieman pituuskaltevuutta.
FCG:n hulevesiselvityksessä on ehdotettu keskitettyjä hulevesien
viivytystoimenpiteitä Kaskelanojan varrelle. Alueelle on hyvä varata
tilaa esimerkiksi hulevesilammikoille tai –kosteikoille viivytystilavuuden
tarpeen lisääntyessä.

6.18. Alue 18 – Jaakkola

Jaakkolan kaupunginosa sijaitsee keskustan eteläpuolella ja sijoittuu itä-länsisuunnassa
junaradan ja Keravanjoen väliin. Alue koostuu kahdesta maankäytöllisesti hyvin erilaisesta
osasta. Alueen länsipuolella on kerrostaloja ja liiketiloja ja itäpuolella on pientaloasutusta. Itä- ja
länsipuolen erottaa toisistaan Alikeravantie. Etelässä alue rajautuu Keravantiehen ja pohjoisessa
Sibeliuksentiehen/Ahjontiehen.

75

Huomioitavaa
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Alueella on edelleen jonkin verran sekaviemäröintiä. Alueella on kattava hulevesiverkosto,
joten sekaviemäröinnistä tulisi siirtyä erillisviemäröintiin aina kun on mahdollista.
Alueen eteläosassa (alajuoksulla) on mallinnettu hulevesiverkoston tulvimista.
Tulvatilannetta voi parantaa viivyttämällä vesiä tonttikohtaisesti yläjuoksulla ja/tai
avaamalla avo-ojia tai kaupunkipuroja.
Nykyinen hulevesien hallinta perustuu hulevesien johtamiseen hulevesiverkostolla ja
sekaviemäröinnillä. Alueen vedet valuvat alueelle 4.
Alueen maaperä on lähes yksinomaan savea. Alueella on lisäksi pieniä pinta-aloja kalliota
ja moreenia.
Alueen länsipuolella maankäyttö koostuu pienkerrostaloista ja liiketiloista ja itäpuolella
tiiviistä pientaloalueesta. Alueen läpäisemättömyyskerroin (TIA) on n. 60 %.
Alueen läpäisemättömyys ei tule juurikaan muuttumaan.

Toimenpideohje
1. Hulevesien erottaminen
jätevesiviemäristä
2. Viherkatot

3. Kattovesisäiliöt
4. Hulevesitaskut

5. Hulevesilammikot ja
-kosteikot
6. Viherpainanne ja avo-oja

Alueella on olemassa oleva hulevesiverkosto. Kaikkien
kiinteistöjen tulisi johtaa hulevetensä hulevesiviemäriin, eikä
jätevesiviemäriin.
Alueella on paljon tasaisia kattopintoja, joihin voitaisiin asentaa
viherkatot. Viherkatot auttavat luomaan myös keskusta-alueella
mikroilmaston, elinympäristöjä sen lisäksi, että viherkatot
pidättävät hulevesiä.
Kattovesisäiliöt sopivat hyvin pientaloalueelle sadevesien
keräämiseen ja hulevesien viivyttämiseen.
Integroimalla hulevesitaskuja tieprofiiliin, saadaan luotua kadulle
vihreämpää ilmettä ja samalla autotieltä tulevat hulevedet
suodattuvat kasvipeitteen läpi ja vain osa vedestä jatkaa
puhdistuneena matkaansa hulevesien johtamisjärjestelmään,
kuten viherpainanteeseen.
Alueella on kaksi hulevesien pääpurkureittiä. Näiden reittien
yhteyteen sinne missä on tilaa voisi tehdä hulevesialtaita tai
tulva-altaita tulvimisen vähentämiseksi.
Avo-ojia tai kaupunkipuroja lisäämällä saadaan kasvatettua
purkureittien tilavuutta, jolloin myös tulvatilanne paranee.
Yläjuoksulla voidaan avo-ojan sijasta suosia viherpainanteita,
jolloin osa vedestä myös suotautuu viherpainanteen läpi
maakerroksiin.
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7. Esteettisyys hulevesien hallinnassa
7.1.

Hulevesien hallinnan esteettiset-, maisemalliset- ja turvallisuusperiaatteet

Avoimet hulevesijärjestelmät lisäävät taajamaviheralueiden maisema- ja luontoarvoja,
viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tuoden ympäristöön erilaisia kosteita elinympäristöjä.
Hulevesijärjestelmät vaativat selkeitä kunnossapitoperiaatteita ja erityisesti alussa korkeaa
kunnossapitotasoa. Tavoitteena on puistomainen ilme.
Seuraavassa on esitetty keskeisiä periaatteita, joilla hulevesiä hallitaan mahdollisimman
luonnonmukaisesti ja viihtyisästi.

Kuva 29 Alue 18 - Jaakkola

Ojalinjan luonnonmukainen muotoilu ja materiaalit
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pieni alivesiuoma ja suurempi tulvauoma
Alivesiuoman ja tulvauoman ojalinjoissa vältetään suoria linjoja
Myös kapeaan tilaan pyritään saamaan hiukan elävyyttä, pienikin vaihtelu suorasta linjasta
piristää vaikutelmaa
Alivesiuoman ja tulvauoman linja voi sisältää laajennuksia (vaihteleva leveys)
Vältetään kovin laajoja tasaisia pohjia (umpeenkasvu, huollettavuus)
Vältetään laajoja pintoja irtonaisilla kivimateriaaleilla (kuumaiseman tuntu)
Vältetään liian jyrkkiä luiskia (käytetään 1:2-1:4), luiskakaltevuus voi vaihdella eri
kohdissa luonnollisesti. Riittävän loivat luiskat ovat asuinalueilla myös olennaisen tärkeitä
turvallisuuden kannalta.
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Hulevesialtaan muotoilu ja materiaalit
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Kapea vesijuoksu, jossa vesi kuivempina aikoina
Laajempi tulvauoma, jossa melko tasainen pohja
Pohjalle voidaan sijoitella kiviasetelmia  
Elävöittäminen käyttämällä ryhminä istutettuja kosteikkokasveja (esim. rantakukka,
kurjenmiekka, sarat jne.) tai valmista vesikasvimattoa.  
Mahdollisten istutettavien puiden ja pensaiden sijoittelussa huomioidaan altaiden
huollettavuus. Hulevesialtaat toteutetaan usein kaksivaiheisena: ensin on pienempi
tasausallas ja sen jälkeen varsinainen viivytysallas. Viivytysaltaaseen kerääntyy
kiintoainetta ja sitä tulee huoltaa useammin.
Reunaluiskien vihreytys voidaan toteuttaa esim. maatuvalla siemenmatolla, joka toimii
samalla eroosiosuojana. Kasvuston kehityttyä kasvien juuristot estävät eroosion eikä
näkyviin jää keinotekoisia eroosiomattoja.
”kaksitasorakenne” lisää merkittävästi turvallisuutta, kun alueella liikkuja ei voi pudota
suoraan altaan laidalta syvimpään kohtaan.

Eroosion torjunta
▪

▪

▪

Pituussuunnassa voidaan luoda eri tasoja porrastamalla altaat padotuksin. Pohjapadot
suodattavat myös kiintoaineita. Pohjapadot rakennetaan usein sepelistä. Jos muu alue on
vihreää, pohjapadon sepelipinta ei ole maisemassa häiritsevä.
Virtaamien syövyttävää vaikutusta torjutaan lisäämällä suurikokoisia kiviä kriittisiin kohtiin,
esimerkiksi purkuputken suulle ja ojien yhtymäkohtiin. Kiviasetelmat toimivat myös
maisemaelementteinä kasvillisuuden kanssa.
Pohjauomaa lukuun ottamatta kaikki eroosiolle alttiit pinnat voidaan vihreyttää maatuvia
siemenmattoja, tai esimerkiksi vesikasvimattoa käyttäen. Jatkossa kasvien juuristot estävät
eroosion.
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Seuraavia riskitekijöitä tulee pyrkiä minimoimaan toteutussuunnitteluvaiheessa:
▪ syvät vesialueet, jyrkät reunaluiskat
▪ suuret vedenkorkeuden vaihtelut
▪ kova virtaus
▪ suurten hulevesiputkien päät (ritilät tarvittaessa lasten ja eläinten suojaksi, mutta samalla
lisäävät kunnossapitotarvetta)
▪ heikosti kantava maaperä
▪ korkeat laaja-alaiset kasvustot
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7.2.

Parannusehdotuksia nykyisiin hulevesirakenteisiin

Seuraavissa kuvissa on laadittu luonnostasoisia ehdotuksia, joilla Kytömaa III -kaavaalueen viherpainanteet ja hulevesialtaat voitaisiin toteuttaa kaavamääräysten mukaisesti
ja alueella liikkujille turvallisesti. Asemakaavassa (kuva 24) hulevesialueet on määritetty
VL-alueiksi eli lähivirkistysalueiksi. Kaavassa on myös määritetty hule-1 vesien viivyttämiseen ja
hule-2 viherpainanteeksi. Hule-2-alueet on kaavasta poiketen rakennettu eroosiosuojatuiksi
tulvakanaaleiksi, joissa on jyrkät luiskat ja korkea pudotus altaan reunalta.

Kuva 30 Kytömaa III asemakaava ja kaavaselostuksen hulevesimääräykset.
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Kuva 31 Kytömaa III: Kyntäjänkadun hulevesialtaan rakennussuunnitelma (Sweco 2017)

Kuva 32 Kytömaa III: Raivaajankadun ja Muonamiehenkadun välinen hule-1-viivytysalue sekä siitä lähtevä hule-2-alue
(viherpainanne). vas. toteutettu, oik. luonnos viherpainanteesta.
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Kuva 33 Kytömaa III. Ylin kuvapari: Päiväläisenkadun ja Piiankadun välinen hule-2-viherpainanne jatkuu Kylväjänkadun ja
Kyntäjänkadun välisenä viherpainanteena. vas. toteutettu, oik. luonnos viherpainanteesta. Alemmat kuvat Kylväjänkadun ja
Kyntäjänkadun alue, josta ensimmäisessä on kaavassa hule-1-alue. vas. toteutettu, oik. luonnos hule-1-alueesta
ja siitä eteenpäin jatkuvasta viherpainanteesta.
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Kuva 34 Levonmäen hulevesikosteikko. Vasen kuva: nykytilanne. Oikea kuva: luonnos, jossa kosteikkoa on muotoiltu penkoiltaan luonnonmukaisemmaksi ja helpommin kunnossapidettäväksi sekä kuolleen kasvillisuuden tilalle istutettu uutta.
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8. Hulevesijärjestelmien ylläpito ja kunnostus
Hulevesijärjestelmien kunnossapidon ja huoltotöiden edellytykset on huomioitava jo
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Jäätyminen, lumi ja kasvien lakastuminen tuovat
kunnossapitoon kausivaihtelua. Hulevesialtailla ja viherpainanteilla tulisi olla välittömässä
läheisyydessä kantavia alueita, joilla kunnossapidon työkoneet, esim. imuautot pääsevät riittävän
lähelle. Suunnittelussa on lisäksi huomioitava myös järjestelmän perusparantamisen tarpeet,
esimerkiksi suodatusrakenteiden massanvaihdot. Teknisten ratkaisujen toimintavarmuus ja
kunnossapidettävyys ovat olennaisen tärkeitä.  
Asutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat hulevesialtaat ja -ojastot tulisi suunnitella
niin, ettei täysin seisovaa vettä jäisi aiheuttamaan mahdollisia hajuhaittoja. Kasvilajien valinta
ja istutustapa (taimi, pistokas, matto) vaikuttavat kasvillisuuden menestymiseen, järjestelmän
suodatus- ja puhdistuskykyyn sekä veden virtaukseen. Kasvillisuus edellyttää hoitoa. Erityisen
tärkeää on poistaa vieraslajit välittömästi, jos niitä havaitaan hulevesirakenteissa.  
Avoimien hulevesirakenteiden ylläpidosta ja kunnostuksesta ei ole välttämättä rakenteiden
uutuuden takia kertynyt kunnassa vielä riittävästi kokemusta. On totuttu kunnossapitämään
ja huoltamaan avo-ojia ja hulevesiviemäreitä. Tämän takia olisi tärkeää luoda jokaiselle
uudentyyppiselle hulevesien hallintarakenteelle omat kohdekorttinsa, josta kävisi ilmi muutama
perusasia, kuten: kohteen nimi ja osoite, toimintaperiaate, kuva kohteesta, huoltoväli ja miten
huolletaan. Näin voidaan varmistaa, että onnistuneen suunnittelun ja rakentamisen jälkeen
rakenne palvelee mahdollisimman pitkään sitä tarkoitusta, johon se on suunniteltu.
Keskeisiä periaatteita Keravan nykyisille hulevesijärjestelmille ovat seuraavat:
▪

▪
▪
▪
▪

Hulevesikosteikkojen kunnossapidossa tärkeää on liian kasvillisuuden niitto ja
umpeutuneen altaan kasvillisuuden poisto. Vastaavasti kuolleen kasvillisuuden tilalle
vaihdetaan uudet, jos kosteikkokasvillisuus ei luontaisesti leviä tai halutaan vaikuttaa
lajistoon.
Hulevesialtaat imuruopataan tarvittaessa tai säännöllisesti ja niihin liittyvät rakenteet
(padot, maavallit, rummut, luukut tms.) tarkistetaan vuosittain.
Viherpainanteiden kasvillisuuden kunnossapito kesäkauden alussa ja lopussa, tarkastus
kesken kesäkauden vierasesineiden ja vieraslajien varalta.
Rumpujen säännöllinen tarkistus ja puhdistus, hulevesiviemärin sakkapesien säännöllinen
vuosittainen tyhjennys.
Viivytysputkistojen vuosittainen tarkastus ja pohjalle jääneen kiintoaineen poisto
säännöllisesti.
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