KERAVAN KAUPUNKI

Keravan hulevesiselvitys ja hulevesien
hallinnan mallinnus
Loppuraportti

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
MUUTOS 12.11.2014

31.10.2014

P23024

Loppuraportti

I (III)

31.10.2014
MUUTOS 12.11.2014

Sisällysluettelo
1

2

JOHDANTO ...................................................................................................................... 1
1.1

Lähtökohdat ja tavoitteet .......................................................................................... 1

1.2

Projektin organisaatio .............................................................................................. 2

1.3

Käytetty lähtöaineisto .............................................................................................. 2

1.4

Käsitteitä ................................................................................................................ 3

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA ....................................................................................... 3
2.1

Maankäyttötyypit .......................................................................................... 3

2.1.2

Nykyinen maankäyttö .................................................................................... 4

Maaperä ja pohjavedet ............................................................................................. 6

2.3

Valuma-alueet ja virtausreitit .................................................................................... 7
2.3.1

Yleistä ......................................................................................................... 7

2.3.2

Keravanjoen valuma-alue (1) ......................................................................... 8

2.3.3

Kumbäckenin valuma-alue (2) ........................................................................ 9

2.3.4

Ollbäckenin valuma-alue (3) ........................................................................... 9

2.3.5

Nissinojan valuma-alue (4) ............................................................................ 9

2.3.6

Byabäckenin valuma-alue (5) ......................................................................... 9

2.3.7

Piiliojan valuma-alue (6) ................................................................................ 9

2.3.8

Pelinojan valuma-alue (7) .............................................................................. 9

Merkittävät luontoarvot ............................................................................................ 9

SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET ............................................ 11
3.1

Suunniteltu maankäyttö ......................................................................................... 11

3.2

Vaikutukset valuma-aluerajoihin ja virtausreitteihin ................................................... 12

3.3

Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun .............................................................. 12

3.4
4

2.1.1
2.2

2.4
3

Maankäyttö ............................................................................................................. 3

3.3.1

Arvioinnin lähtökohdat ................................................................................. 12

3.3.2

Läpäisemättömien pintojen määrä................................................................. 13

3.3.3

Hulevesien määrä ....................................................................................... 14

3.3.4

Hulevesien laatu ......................................................................................... 14

Hulevesien hallinnan tarve ja tavoitteet .................................................................... 15

SUOSITELLUT HULEVESIEN HALLINTARATKAISUT .............................................................. 15
4.1

Hulevesien hallinnan periaatteet .............................................................................. 15

4.2

Korttelikohtaiset ratkaisut ....................................................................................... 16
4.2.1

Kattojen hulevesien hallinta ......................................................................... 16

4.2.2

Pysäköinti- ja piha-alueiden hulevesien hallinta .............................................. 17

4.2.3

Hulevesien johtaminen korttelien sisällä ......................................................... 18

4.2.4

Erityistoimenpiteet teollisuus- ja työpaikka-alueilla ......................................... 20

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Loppuraportti

II (III)

31.10.2014
MUUTOS 12.11.2014

4.3

Katualueiden hulevedet .......................................................................................... 21

4.4

Yleisillä alueilla tehtävä keskitetty hulevesien hallinta ................................................. 22

4.5

4.6
5

Hulevesien johtaminen yleisillä alueilla .......................................................... 22

4.4.2

Hulevesien keskitetty viivyttäminen............................................................... 24

Hulevesien johtamissuunnat ja tulvareitit ................................................................. 25
4.5.1

Hulevesien johtamissuunnat ja purkupaikat .................................................... 25

4.5.2

Tulvareittien suunnittelu .............................................................................. 26

Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta................................................................ 26

HULEVESIMALLINNUS ..................................................................................................... 26
5.1

Mallinnuksen periaatteet ......................................................................................... 26
5.1.1

Yleistä ....................................................................................................... 26

5.1.2

Virtausreitit ................................................................................................ 28

5.1.3

Pumppaamot .............................................................................................. 28

5.1.4

Lammet ja altaat ........................................................................................ 28

5.1.5

Puuttuvat tiedot .......................................................................................... 29

5.2

Rankkasateet ........................................................................................................ 29

5.3

Nykytilanteen mallinnus ......................................................................................... 30

5.4

Tulevan tilan mallinnus ........................................................................................... 39

5.5

Mitoitus ................................................................................................................ 39

5.6
6

4.4.1

5.5.1

Viivytysalueet ............................................................................................. 39

5.5.2

Tulvareitit .................................................................................................. 40

Riskit ja epävarmuudet........................................................................................... 41

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................. 41
6.1

Työn lähtökohdat ja tavoitteet ................................................................................. 41

6.2

Tehdyt tarkastelut ................................................................................................. 42

6.3

Hulevesien hallinta................................................................................................. 42

6.4

Jatkotoimenpiteet .................................................................................................. 43

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Loppuraportti

III (III)

31.10.2014
MUUTOS 12.11.2014

Liitteet
LIITE 1

Maankäyttötyyppien esittely

LIITE 2

VHT-P23024-100

LIITE 3

VHT-P23024-101

LIITE 4

VHT-P23024-102

LIITE 5

VHT-P23024-103

LIITE 6

Valuma-alueet
Nykytila
Maankäyttö
Nykytila
Läpäisemättömyys
Nykytila

31.10.2014
1:10 000 (A0)

27.10.2014

1:10 000 (A0)

27.10.2014

1:10 000 (A0)

27.10.2014

Maaperä

1:10 000 (A0)

27.10.2014

VHT-P23024-104

Korkeudet

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 7

VHT-P23024-105

Kaltevuus

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 8

VHT-P23024-106

Pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 9

VHT-P23024-107

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 10

VHT-P23024-108

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 11

VHT-P23024-109

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 12

VHT-P23024-110

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 13

VHT-P23024-111

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 14

VHT-P23024-112

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 15

VHT-P23024-113

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 16

VHT-P23024-114

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 17

VHT-P23024-115

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 18

VHT-P23024-116

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 19

VHT-P23024-117

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 20

VHT-P23024-118

1:10 000 (A0)

27.10.2014

LIITE 21

VHT-P23024-119

1:10 000 (A0)

27.10.2014

Maankäyttö
Tuleva tila
Läpäisemättömyys
Tuleva tila
Läpäisemättömyys
Muutos
Mallinnuksen tulokset
Nykytila 1/2a
Mallinnuksen tulokset
Nykytila 1/5a
Mallinnuksen tulokset
Nykytila 1/20a
Mallinnuksen tulokset
Tuleva tila 1/2a
Mallinnuksen tulokset
Tuleva tila 1/5a
Mallinnuksen tulokset
Tuleva tila 1/20a
Mallinnuksen tulokset
Nykytila 1/100a
Mallinnuksen tulokset
Tuleva tila 1/100a
Tulvareitit
Tuleva tila, 1/100a
Ehdotetut viivytystoimenpiteet
Tuleva tila, mitoitus toistuvuus 1/20a

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Loppuraportti

1 (43)

31.10.2014
MUUTOS 12.11.2014

Keravan hulevesiselvitys ja hulevesien hallinnan mallinnus
1

JOHDANTO

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet
Keravan yleiskaavaa ollaan tarkistamassa vuoden 2014 aikana (Keravan yleiskaava
2035). Yleiskaavan tarkistuksen päätavoitteena on Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen ja keskeistä on löytää uutta rakennusmaata asunto- sekä yritysrakentamiseen. Yleiskaavan avulla selvitetään lisäksi vaihtoehtoja koskien uusien
asuin- sekä yritysalueiden sovittamista yhteen kaupungin viheralue- ja palveluverkoston kanssa.
Tässä työssä laaditaan hulevesiselvitys Keravan alueelle lukuun ottamatta Kaskelan,
Kytömaan, Metoksen ja KerCan alueita, joille on jo laadittu hulevesiselvitys. Työssä
selvitetään Keravan alueen nykyiset vesiolosuhteet, vedenjakajat sekä valuma- ja
osavaluma-alueet, arvioidaan maankäytön muutoksien vaikutuksia sekä esitetään
ehdotukset hulevesien hallinta- ja käsittelyjärjestelmiksi sijoitusvaihtoehtoineen.
Tämän lisäksi alueelle tehdään tulvariskikartoitus. Suunnittelualueena on koko Keravan
kaupungin alue (30,8 km2), mutta sitä laajennetaan valuma-aluerajausten ja hulevesivaikutusten määrittelyn edellyttämään kokonaisuuteen. Laajennettu suunnittelualue on
kooltaan noin 50,1 km2. Kuvassa 1 on esitetty Keravan kaupungin raja.

Kuva 1. Keravan kaupungin raja.1

1

Pohjakartta: MML, 2014, Peruskarttarasteri
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Hulevesiselvitykseen sisältyy hulevesiviemäriverkoston, Nissinojan (ja tarvittavilta osin
muun ojaston) mallinnus. Hulevesimallinnus laaditaan FCGswmm-mallinnusohjelmalla
joka perustuu maailman ehkä käytetyimpään Yhdysvaltain ympäristöministeriön
kehittämään hydrologisen ja hydraulisen mallinnuksen yhdistämään SWMM-mallinnusohjelmaan. Hulevesimallinnuksessa selvitetään hulevesiviemäriverkoston ja ojaston ns.
pullonkaulakohdat ja selvitetään aiheuttavatko uudet rakennettavat alueet tarpeen
kehittää verkostoa. Hulevesimallia käytetään apuna suunniteltavien hulevesien hallintaja käsittelyjärjestelmien mitoituksessa sekä tulvariskikartoituksessa.
Työn tavoitteena on selvittää, millä keinoin on mahdollista vähentää hulevesistä
aiheutuvia veden laadun ja määrän muutoksia pinta- ja pohjavesissä sekä torjua
hulevesitulvia kaupunkialueella. Työn tarkoituksena on myös tuottaa tarvittava
lähtötieto edellä mainittujen tavoitteiden varmistamiseksi yleiskaavan laadinnassa.
Hulevesiselvityksen on tarkoitus toimia pohjana hulevesistrategian tai -ohjelman
laatimiselle.
1.2 Projektin organisaatio
Hulevesiselvitys ja hulevesien hallinnan mallinnus on tehty konsulttityönä FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työn projektipäällikkönä on toiminut Eeva-Riikka
Bossmann ja pääsuunnittelijana Eric Wehner. Hulevesisuunnitteluun on osallistunut
myös Riitta Syvälä.
Työn tilaajana ovat Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut ja kaupunkitekniikka.
Tilaajan ohjausryhmään ovat kuuluneet:
-

Merja Vikman-Kanerva
Heini-Sofia Iho
Aila Elo
Tapio Helenius
Jari Kaija

Maankäyttöpalvelut
Maankäyttöpalvelut
Maankäyttöpalvelut
Kaupunkitekniikka/vesihuolto
Kaupunkitekniikka/kadut ja liikenne

1.3 Käytetty lähtöaineisto
Hulevesiselvityksessä ja -mallinnuksessa käytetty lähtöaineisto:
-

-

Peruskartat (Maanmittauslaitos/MML, 4.2013-1.2014)
Ortokuvat (MML, 4.2012-4.2014)
Korkeusmalli (MML, 1.2013)
Maastotietokanta (MML, 3.2013)
Kantakartat (Kerava, 2.2014)
Hulevesiviemäriverkosto:
- Kerava:
- Putket + kaivot, korkeudet + koot (Kerava, 22.4. ja 27.5.2014)
- 3 pumppua, tyypit + geometria (Kerava, 28.5. ja 3.6.2014)
- viimeisissä simuloinneissa (kartoissa, mutta ei ongelmakohteiden
selvityksessä) myös KeyAqua Keravan Vesihuolto 1.6 nettipalvelu
- Tuusula:
- Putket + kaivot, korkeudet + koot (Tuusula, 5.2014)
Kaava-alueet (Kerava, 4.4.2014) ja asemakaavat (Kerava, 8./11.4.2014)
Nissinojan mittaukset (FCG, 19.5.2014)
Google StreetView ©
Maastokäynnit
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1.4 Käsitteitä
Valunnalla tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla,
maaperässä tai kallioperässä. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla
muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa.
Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku häiriintyy johtuen
luontaisen kasvillisuuden sekä vettä pidättävän maan pintakerroksen poistamisesta,
painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettä läpäisevien pintojen rakentamisesta. Veden
haihdunta- ja imeytymismahdollisuuksien heikentyessä pintavalunta lisääntyy. Tasaiset
pinnat ja tehokas kuivatus puolestaan lisäävät virtausnopeutta. Lisääntynyt ja
nopeutunut pintavalunta huuhtoo valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia
epäpuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekä bakteereita. Hulevedet ja muu
pintavalunta on perinteisesti koottu ojilla ja hulevesiviemäreillä ja johdettu pois
rakennetuilta alueilta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kosteuden aiheuttamien
haittojen ehkäisemiseksi. Tästä voi seurata useita ongelmia, kuten vesistöihin kohdistuvan epäpuhtauskuormituksen kasvua, eroosiota purku-uomissa, pohjavedenpinnan
alenemista sekä kasvien ja eläinten elinolojen huononemista2.
2

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA

2.1 Maankäyttö
2.1.1 Maankäyttötyypit
Alueen maankäytön määrittelyä varten valittiin kymmenen hydrologisten vaikutusten
kannalta olennaista maankäyttötyyppiä. Maankäyttötyypeille määritettiin niitä kuvaavat
hydrologiset parametrit kuten valumakerroin ja läpäisemättömyys. Maankäyttötyypit on
listattu kuvassa 2. Maankäyttötyypit on esitelty tarkemmin liitteessä 1.

Kuva 2. Käytetyt maankäyttötyypit.
2

US EPA. 1999. Preliminary data summary of urban storm water best management practices. EPA-821-R-99012. Washington D.C.

Kerava_hule_loppuraportti_muutos.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Loppuraportti

4 (43)

31.10.2014
MUUTOS 12.11.2014

2.1.2 Nykyinen maankäyttö
Keravan kaupungin alueen maankäyttö määriteltiin kartta-aineistojen ja ilmakuvien
perusteella. Apuna käytettiin myös nykyistä yleiskaavaa. Nykyinen maankäyttö on
määritetty siten, että mukaan on huomioitu osa asemakaavoitetuista alueista, joita ei
vielä ole rakennettu lopulliseen laajuuteen. Huomioituja asemakaava-alueita ovat muun
muassa Kytömaa, Kaskela, Kerca ja Metos. Näiden lähtötietojen avulla määritettiin karkeat aluerajaukset maankäyttötyypeille. Maankäyttötyyppien osuus Keravan pintaalasta on esitetty taulukossa 1. Kuvassa 3 on esitetty Keravan maankäyttö
maankäyttötyyppeihin jaoteltuna. Maankäyttökartta on lisäksi liitteessä 3.
Taulukko 1. Maankäyttötyyppien osuudet Keravan kaupungin pinta-alasta
Maankäyttötyyppi

0.

Vesi (ojat, lammet)

1.

TIA-arvo

Valumakerroin
rankkasateella

Osuus pinta-alasta
nykytilanteessa

tuleva
tilanteessa

100 %

1

0,3 %

0,3 %

Keskusta, tiivis teollisuus-/
työpaikka-alue, kaupan
keskittymät

80 - 90 %

0,7 - 0,8

5,3 %

5,5 %

2.

Tiiviit julkiset/ yksityiset
palvelut, väljä teollisuus-/
työpaikka-alue

65 - 80 %

0,5 - 0,7

1,7 %

1,7 %

3.

Merkittävä (rauta)tiealue

60 - 75 %

0,5 - 0,7

5,8 %

5,8 %

4.

Julkiset ja yksityiset
palvelut

50 - 70 %

0,4 - 0,6

0,7 %

3,0 %

5.

Kerrostaloalue

45 - 65 %

0,4 - 0,5

2,1 %

2,0 %

6.

Tiivis pientalo- tai
pienkerrostaloalue

40 - 60 %

0,3 - 0,5

1,5 %

1,5 %

7.

Pientaloalue

25 - 40 %

0,2 - 0,3

12,5 %

17,3 %

8.

Väljä pientaloalue tai
palvelut, urheilupuisto

15 - 25 %

0,1 - 0,2

2,9 %

2,5 %

9.

Väljä omakotitaloalue,
maatalousalue, puisto

5 - 10 %

0,05 - 0,2

26,2 %

22,2 %

10.

Metsä ja suo

<1%

0 - 0,1

41,0 %

38,2 %
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Kuva 3. Suunnittelualueen maankäyttö jaoteltuna maankäyttötyyppeihin.
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2.2 Maaperä ja pohjavedet
Kuvassa 4 on havainnollistettu alueen maaperää. Maaperä Keravan alueella on pääosin
savea, minkä lisäksi alueella on kallioesiintymiä. Maaperäkartta on lisäksi liitteessä 5.

Kuva 4. Keravan maaperäkartta.3

Keravan alueella on yksi pohjavesialue. Marjamäen I-luokan pohjavesialue
(kokonaispinta-ala 2,35 km2, muodostumisala 0,29 km2) sijaitsee kaupungin
koillisosassa Keravanjokilaaksossa Keravanjoen ja moottoritien välissä ja se jatkuu
Sipoon ja Tuusulan puolelle. Keravan itäpuolella Sipoossa sijaitsee Ollisbackan
II-luokan pohjavesialue. Lähimpänä Keravaa länsipuolella Tuusulassa sijaitsevat
Hyrylän I-luokan pohjavesialueet (kokonaispinta-ala 4,17 km2, muodostumisala 3,7
km2) ja Vähä-Muorin II-luokan pohjavesialue (kokonaispinta-ala 0,14 km2) Liitteessä
8 on esitetty Keravan ja sen lähialueen pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet.

3

Pohjakartta: Maaperäaineisto 1:20000 © Geologian tutkimuskeskus.
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2.3 Valuma-alueet ja virtausreitit
2.3.1 Yleistä
Keravan alue jaettiin seitsemään päävaluma-alueeseen, joista jokainen tarvittavalla
tarkkuudella osavaluma-alueisiin. Kaksi suurinta valuma-aluetta ovat valuma-alue 1
(Keravan läpi virtaavan Keravanjoen valuma-alue) ja valuma-alue 4 (Nissinojan
valuma-alue). Keravanjoki virtaa Keravan läpi pohjois-eteläsuunnassa ja Nissinoja
laskee Savionojana Korson suuntaan. Pienemmät valuma-alueet sijaitsevat Keravan
reunoilla ja sijaitsevat vain osittain Keravan kaupungin alueen sisäpuolella.
Valuma-alueiden keskeiset tiedot on koottu taulukkoon 2 ja valuma-aluerajaukset on
esitetty kuvassa 5 ja liitteessä 2.
Taulukko 2. Tarkastellut valuma-alueet.
Nro

Valuma-alue

Pinta-ala [ha]

1

Keravanjoki

2670

2

Kumbäcken

124

3

Ollbäcken

496

4

Nissinoja

1401

5

Byabäcken

158

6

Piilioja

62

7

Pelinoja

102
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Kuva 5. Tarkastellut valuma-alueet.1

2.3.2 Keravanjoen valuma-alue (1)
Keravanjoki virtaa Keravan läpi pohjois-eteläsuunnassa. Keravanjoen valuma-alue on
suurin tässä selvityksessä määritetyistä valuma-alueista ja siihen kuuluu muun muassa
Kalevan, Kurkelan ja Jokivarren alueet sekä osa keskustaa. Valuma-alueella sijaitsevia
Keravanjokeen laskevia ojia ovat muun muassa Huhtimonoja, Myllypuro,
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Virrenkulmanoja, Mustaoja, Kaskelanoja sekä Parmanoja. Keravanjokeen johdettavien
vesien määrä ei saa tulevaisuudessa kasvaa.
2.3.3 Kumbäckenin valuma-alue (2)
Kumbäckenin valuma-alue sijaitsee Kaskelan alueen koillispuolella. Vain pieni osa
etelässä sijaitsee Keravan kaupungin alueella. Keravan puolelta vedet puretaan itään
Sipoon suuntaan aina Kumbäckenin kautta Sipoonjokeen.
2.3.4 Ollbäckenin valuma-alue (3)
Ollbäckenin valuma-alue sijaitsee Keravan itäreunalla ja pääosin Sipoon puolella.
Keravan puolella siihen kuuluu osa Kaskelaa ja Kuusisaaren alueet sekä etelämpänä
osa Ahjoa ja Levonmäen alueet. Hulevedet purkavat Sipoon suuntaan aina Ollbäckenin
kautta Sipoonjokeen.
2.3.5 Nissinojan valuma-alue (4)
Nissinojan valuma-alue sijaitsee Keravan länsi-lounaispuolella. Valuma-alue on hyvin
pitkälle rakennettua aluetta Keravan puolella. Noin 1/3 valuma-alueesta sijaitsee
Tuusulan puolella, mistä vedet ohjautuvat Keravan puolelle Nissinojaan Myrtinojaa
pitkin. Nissinoja kulkee pohjois-eteläsuunnassa ja jatkaa etelässä Vantaan puolelle
Savionojana. Nissinojaan johdettavien vesien määrä ei saa tulevaisuudessa kasvaa.
2.3.6 Byabäckenin valuma-alue (5)
Byabäckenin valuma-alueesta noin puolet sijaitsee Keravan puolella. Valuma-alue
sijaitsee Keravan kaupungin kaakkoiskärjessä. Hulevedet purkavat etelään Byabäckenin
kautta Sipoonjokeen.
2.3.7 Piiliojan valuma-alue (6)
Piiliojan valuma-alue on pieni valuma-alue Keravan länsipuolella. Osa Ilmarisen
alueesta
purkaa
hulevetensä
länteen
Tuusulan
suuntaan
Piiliojaa
pitkin
Tuusulanjärveen.
2.3.8 Pelinojan valuma-alue (7)
Pelinojan valuma-alue sijaitsee Keravan luoteiskulmassa. Se kerää vedet Kuusimäen
rakentamattomilta alueilta ja purkaa pohjoiseen Pelinojaa pitkin Tuusulanjärveen.
2.4 Merkittävät luontoarvot
Suunnittelualueella ei ole OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelusta4 saatavien tietojen
perusteella suojeltuja alueita. Tuusulan kunnan puolella sijaitsee muutamia suojeltuja
alueita, jotka eivät kuitenkaan sijaitse Keravan puolella muodostuvien hulevesien
välittömällä vaikutusalueella.
Keravan kaupungin alueelle on vuonna 2014 laadittu luontoselvitys 5, jonka
luonnosaineisto on ollut käytössä hulevesiselvityksen laadinnan aikana. Kuvassa on
esitetty luontoselvityksessä esitettyjen luonnonmuistomerkkien ja arvokkaiden
luontoalueiden sijainnit.

4
5

OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 2014
Enviro Oy. 10.9.2014. Keravan luontoselvitys, luonnos.
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Kuva 6. Luonnonmuistomerkkien (punaiset täplät) ja arvokkaiden luontoalueiden sijainti
Keravalla.5
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3

SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET

3.1 Suunniteltu maankäyttö
Hulevesien hallinnan suunnittelun lähtökohtana ovat olleet yleiskaavatyön edetessä
määritellyt kuvan 7 mukaiset ns. yleiskaavan muutosalueet6. Kuvassa 8 on lisäksi
esitetty
päivitetyt
yleiskaavan
muutosalueet 7.
Osa
alueista
on
ollut
jo
asemakaavoituksessa mukana (mm. Kytömaa, Kaskela, Kerca ja Metos) ja ne on
huomioitu tässä työssä nykyiseen maankäyttöön mukaan. Keravan alueelle on
suunniteltu täysin uusia alueita, minkä lisäksi osa alueista on käyttötarkoituksen
muutoksia tai alueen tiivistämistä.

Kuva
7.
Hulevesien
hallinnan
maankäyttösuunnitelmat.6

6
7

suunnittelun

ja

mallinnuksen

4.4.2014. Iho, Heini-Sofia. Asuinalueiden ja työpaikka-alueiden muutokset, sähköposti.
10.10.2014. Iho, Heini-Sofia. Päivitetyt asuinalueiden ja työpaikka-alueiden muutokset, sähköposti.
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Kuva 8. Päivitetyt maankäyttösuunnitelmat.7

3.2 Vaikutukset valuma-aluerajoihin ja virtausreitteihin
Suunnittelualueen maankäytön muutoksen vaikutusta valuma-alueiden rajauksiin
arvioitiin laaditun valuma-aluekartan ja maankäyttösuunnitelmien perusteella.
Tarkastelussa todettiin, että uuden rakentamisen alueilla tasaukset voivat hieman
muuttaa valuma-aluerajojen sijainteja nykytilanteeseen verrattuna. Muutokset ovat
paikallisia ja päävaluma-alueiden mittakaavassa vähäisiä.
3.3 Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun
3.3.1 Arvioinnin lähtökohdat
Suunnittelualueen rakentamisen hydrologiset vaikutukset arvioitiin läpäisemättömien
pintojen perusteella, koska niiltä muodostuu suurin osa hulevesistä. Läpäisemättömistä
pinnoista merkittävimpiä ovat kattopinnat, koska ne ovat usein kytketty suoraan tontin
kuivatusjärjestelmään. Lisäksi kattojen kaltevuus on yleensä muita rakennettuja pintoja
suurempi ja virtausvastus pieni, etenkin peltikatoilla. Näin ollen kattovedet johtuvat
nopeasti syöksyputkien kautta hulevesiviemäriverkkoon, maan pinnalla oleviin
hulevesikouruihin tai vastaaviin ja edelleen osavaluma-alueen purkupisteeseen.
Valuma-alueilta määritettiin läpäisemättömien pintojen kokonaismäärä, jota on kuvattu
kaupunkihydrologiassa yleisesti käytetyllä käsitteellä Total Impervious Area (TIA). Siinä
vettä läpäisevienkin pintojen ajatellaan olevan osittain läpäisemättömiä eli esimerkiksi
läpäiseviltä nurmipinnoilta muodostuu myös jonkin verran välitöntä hulevesivaluntaa.
Tämä pätee etenkin rankkasadetilanteissa, joissa läpäisevät pinnat eivät kykene
pidättämään tai imemään kaikkea niille satavaa vettä.
Läpäisemättömien pintojen määrän lisäksi on huomioitava, että uudisrakentamisen
myötä läpäisemättömien pintojen laatu tasoittuu ja kaltevuudet kasvavat. Näin ollen
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rakentaminen
pienentää
pintojen
painanteisiin
varastoituvan
veden,
eli
painannesäilynnän määrää. Esimerkiksi viherpinnat pidättävät tyypillisesti vähintään
viiden millimetrin sademäärän, kun taas uusi asfalttipinta pidättää vain alle millimetrin.
Rakentamisen myötä myös päällystämättömät pinnat tiivistyvät luonnontilaan
verrattuna. Kokonaisuudessaan rakentaminen tehostaa merkittävästi tonteilla
tapahtuvaa hulevesien keräystä ja johtamista, mikä johtaa purkautuvien hulevesien
määrän ja virtaaman kasvuun. Tarkasteluissa käytetyt läpäisemättömän pinnan
osuudet (TIA) ja painannesäilynnän ominaisarvot erilaisille pinnoille on koottu
taulukkoon 3.
Taulukko 3. Rankkasadetilanteissa pätevät pintojen keskimääräiset läpäisemättömyyden (TIA)
sekä painannesäilynnän ominaisarvot.
Pinta

Läpäisemättömyys, TIA

Painannesäilyntä

katto

100 %

0,5 mm

asfaltti

90 %

1 mm

kiveys, laatat, sora

40 %

3 mm

viherpinta, maa

15 %

7 mm

metsä

10 %

12 mm

3.3.2 Läpäisemättömien pintojen määrä
Läpäisemättömien pintojen määrän arviointi tehtiin kaikkien tarkastelun kohteena
olevien seitsemän valuma-alueen laajuudelta. Tavoitteena oli verrata suunnittelualueen
nykyistä maankäyttöä yleiskaavan valmistelussa esitettyyn tilanteeseen (kuva 7). Näin
voitiin arvioida suunnittelualueen maankäytön muutoksen merkitystä hulevesien
muodostumiseen valuma-alueiden mittakaavassa ja samalla määrittää hulevesimallinnusta varten osavaluma-alueiden hydrologiset ominaispiirteet.
Arviointia varten valuma-alueelta määritettiin nykytilassa kymmenen hydrologista
maankäyttötyyppiä, jotka kuvaavat läpäisemättömyydeltään erilaisia nykyisiä alueita.
Maankäyttötyypit on esitelty kappaleessa 2.1.1 ja liitteessä 1. Näitä maankäyttötyyppejä käytettiin myös uusien alueiden arvioinnissa.
Maankäyttötyyppien aluerajauksista muodostuneen maankäyttöjakauman ja valumaaluerajojen
perusteella
voitiin
laskea
paikkatietokyselynä
valuma-alueiden
läpäisemättömien pintojen kokonaismäärät (TIA) nykytilanteessa ja tulevassa
tilanteessa. Paikkatietokyselyiden tulokset on koottu liitteiden 4, 10 ja 11 kartoille.
Läpäisemättömien pintojen osuuden kasvu vaihtelee valuma-aluekohtaisesti. Kuvassa 9
on havainnollistettu TIA-arvon muutosta. Vihreillä alueilla läpäisemättömyys pienenee
kun taas punaisilla alueilla läpäisemättömyys kasvaa eniten eli 30 – 45 %. Pääosin
Keravan alueella TIA-arvon muutos on maltillista, noin 0 - 20 %.
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Kuva 9. Läpäisemättömyyden muutos. Punaisilla alueilla muutos suurimmillaan 30-45 %.

3.3.3 Hulevesien määrä
Läpäisemättömien pintojen määrän lisääntyminen johtaa hulevesien muodostumisen
kasvuun
nykytilanteesta.
Hulevesimäärien
kasvu
noudattaa
likimäärin
läpäisemättömien pintojen määrän kasvua, mutta pintojen tasoittuminen ja
rakennetuilla alueilla tapahtuvien alkuhäviöiden pienentyminen lisäävät todellista
muutosta tiiviimmillä alueilla.
Rakennetuilla ja jo nykytilanteessa pinnoitetuilla alueilla, jossa maankäyttö tiivistyy,
muutokset ovat vähäisimpiä. Suurimpia muutokset ovat uusilla alueilla, mitkä
nykytilanteessa ovat rakentamattomia.
3.3.4 Hulevesien laatu
Rakennetuilta alueilta ja erityisesti päällystetyiltä pinnoilta muodostuvat hulevedet
sisältävät ajoittain runsaastikin liikenteen päästöistä, ajoneuvojen ja pintamateriaalien
kulumisesta sekä talvikunnossapidosta peräisin olevia epäpuhtauksia kuten
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raskasmetalleja. Sen sijaan rakennettujen alueiden kattopinnoilta muodostuvat
hulevedet ovat laadultaan suhteellisen puhtaita, mutta niiden runsaus voi aiheuttaa
ongelman huuhtoessaan muilta pinnoilta ja virtausreiteiltä mukaansa kiintoaineista ja
epäpuhtauksia. Nykyisillä väljästi rakennetuilla alueilla runsas kasvillisuus, maaperä ja
luonnonmukaisemmat virtausreitit pystyvät sitomaan suuren osan hulevesien
epäpuhtauksia. Tiiviimmin rakennetuilla alueilla päällystetyt pinnat, tehokas kuivatus ja
sujuva hulevesien johtaminen tekevät luonnonmukaisesta hulevesien käsittelystä
haastavampaa. Ilman erityisiä toimenpiteitä epäpuhtaudet päätyvät entistä
tehokkaammin hulevesien mukana virtausreiteille, mikä johtaa veden laadun
muuttumiseen rakennettujen alueiden alapuolisissa ojissa ja puroissa.
Paikoin uusien alueiden rakentaminen voi myös parantaa hulevesien vedenlaatua.
Esimerkiksi ojitettujen peltoalueiden vähentyminen ja korvaaminen läpäisemättömillä
pinnoilla voi vähentää etenkin ravinteiden ja orgaanisen aineksen aiheuttamaa
kuormitusta puroissa. Tämä korostuu rankkasadetilanteissa, koska pelloilta tuleva
kuormitus lisääntyy valunnan aiheuttaman eroosion lisääntyessä, kun taas
rakennetuilla alueilla kuormitus veteen voi laimeta sadetapahtuman alkuvaiheen (first
flush) jälkeen.
Toisaalta rakennettujen alueiden hulevedet voivat kuormittaa vesistöjä uusilla tavoilla,
kuten lisääntyvillä raskasmetalli-, öljy-, ja kiintoainespäästöillä. Lisäksi joen/ojien
varsien tiivis rakentaminen voi aiheuttaa vaikeasti hallittavaa hulevesikuormitusta,
koska valumareitit vesistöön ovat lyhyitä. Näin ollen yhden hulevesiongelman
pienentyessä toiset ongelmat voivat kasvaa. Hulevesien tulevan laadun määrittämiseen
liittyy erittäin suuria epävarmuuksia ja varmaa on vain se, että hulevesivalunnan laatu
tulee rakentamisen myötä muuttumaan.
3.4 Hulevesien hallinnan tarve ja tavoitteet
Työn tavoitteena on selvittää, millä keinoin on mahdollista vähentää hulevesistä
aiheutuvia veden laadun ja määrän muutoksia pinta- ja pohjavesissä sekä torjua
hulevesitulvia kaupunkialueella. Lähtökohtana on lisäksi, että Keravanjokeen ja
Nissinojaan johdettavat virtaamat eivät kasva tulevaisuudessa.
Keravan alueella on paikoin ollut ongelmia jo nykytilanteessa hulevesitulvien kanssa ja
rakentamisen lisääntyessä voivat ongelmat kasvaa. Rakentamisen aiheuttama
hulevesien muodostumisen kasvu ja pienempien virtausreittien muokkaus johtavat
siihen, että rakentamisen vaikutukset voivat näkyä paikallisesti myös suunnittelualueen
puroissa/ojissa. Etenkin jos riittäviä hulevesien hallintatoimenpiteitä ei suoriteta,
rakentamisen vaikutukset voivat ilmetä paikallisena veden laadun muutoksena sekä
virtaamien ääriarvojen vaihteluvälin kasvuna eli alivirtaamien pienenemisenä ja
ylivirtaamien kasvuna. Virtaamamuutokset lisäävät uomien eroosioriskiä, aiheuttavat
kiintoainesja ravinnekuormituksen kasvua ja voivat vaikeuttaa purojen
elinympäristöjen selviämistä.
Ilman
asianmukaisia hallintatoimenpiteitä hulevesivalunnan
lisääntyminen
ja
nopeutumien voi johtaa ympäristöhaittojen lisäksi tulvimiseen niin korttelialueiden
sisällä kuin yleisillä alueilla ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja haitata alueiden
käyttöä.
4

SUOSITELLUT HULEVESIEN HALLINTARATKAISUT

4.1 Hulevesien hallinnan periaatteet
Hulevesien hallinnan ja johtamisen yleisiä hyviä periaatteita on kuvattu tyypillisesti
seuraavalla toimintatapojen prioriteettijärjestyksellä, jota voidaan pitää hyvänä
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ohjeistuksena myös Keravan alueella. Priorisointi vastaa keväällä 2012 julkaistun
valtakunnallisen Hulevesioppaan8 ohjeita.
I. Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa
II. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan (hulevesien käyttö ja
maahan imeyttäminen)
III. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla
järjestelmällä (suodattaminen maassa ja maan pinnalla)

ja

hidastavalla

IV. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla
sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista (viivyttäminen
avouomissa)
V. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vesistöön.
Tässä kappaleessa esitetään esimerkinomaisesti suunnittelualueelle sopivia hulevesien
hallintajärjestelmiä.
4.2 Korttelikohtaiset ratkaisut
4.2.1 Kattojen hulevesien hallinta
Viherkatoilla tarkoitetaan kasvillisuudella peitettyä kattopintaa, joka pidättää ja
suodattaa vettä. Viherkaton maa- ja kasvillisuuskerrokseen pidättynyt vesi haihtuu joko
suoraan tai kasvillisuuden käyttämänä. Ylimääräinen hulevesi johdetaan normaalisti
ränneillä ja syöksyputkilla eteenpäin. Viherkattojen vettä pidättäviin ja viivyttäviin
ominaisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti viherkattorakenteen paksuus, kasvillisuus sekä
katon kaltevuus. Vettä viivyttävät ominaisuudet lisääntyvät rakenteen paksuuden
kasvaessa ja kattokaltevuuden pienentyessä. Viherkattorakenteen paksuuden ja
kasvillisuuden laadun perusteella viherkatot on jaettavissa yleistäen kahteen päätyyppiin: laaja-alaisiin ja intensiivisiin viherkattoihin. Kuvassa 10 on esimerkkejä
sammal-maksaruohokatoista.

Kuva 10. Vasemmalla viherkattoja
Linköpingin kirjasto, Ruotsi.9

pientaloalueella

Ruotsissa,

Huskvarnassa.

Oikealla

Tutkimusten mukaan viherkatoilla voidaan vähentää hulevesivalunnan määrää vuositasolla vähintään 50 %, mutta lisäksi niillä on hulevesivaluntaa vähentävä vaikutus
myös rankkasadetilanteissa. Viherkatoilla pystytään pidättämään matalan intensiteetin
sateet usein kokonaan, kun taas rankemmilla sateilla ylimääräinen vesi valuu

8
9

Kuntaliitto. 2012. Hulevesiopas.
Kuva: Veg Tech Ab
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kasvillisuuskerroksen pinnalla ja johdetaan normaalisti ränneillä ja syöksyputkilla
eteenpäin.
Viherkattoja
voidaan
hyödyntää
kaikilla
maankäyttötyypeillä
pientaloalueista
työpaikkarakentamiseen. Hulevesien hallinnan kannalta viherkatot tulisi nähdä keinona
ehkäistä hulevesien muodostumista ja keinona hidastaa hulevesivalunnan päätymistä
yleisille alueille. Viherkatot eivät kuitenkaan yksistään riitä tulvatilanteiden ehkäisyyn,
vaan niitä tulee täydentää muilla viivytysjärjestelmillä. Kuitenkin tavanomaisilla sateilla
valuma-alueiden hulevesien purkautuminen on mahdollista saada viherkattojen avulla
määrältään ja rytmiltään lähemmäksi luonnontilaista aluetta.
Kattovesiä on mahdollista viivyttää myös kattovesisäiliöillä, jotka asetetaan
syöksyputken alle joko maan päälle tai maan alle. Säiliöissä on ylivuotoputki jota pitkin
ylimääräiset vedet voidaan johtaa haluttuun suuntaan sekä pohjalla hana tai venttiili,
josta säiliö voidaan tyhjentää tai ottaa vettä esimerkiksi kastelukäyttöön.
Kattovesisäiliöitä ei ole tarpeen mitoittaa suurille vesimäärille vaan sillä tuetaan muita
hulevesien
hallintajärjestelmiä.
Esimerkki
muovisesta
kattovesisäiliöstä
sekä
maanalaisesta pumpulla varustetusta hulevesikaivosta on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. Vasemmalla esimerkki 190 litran kattovesisäiliöstä. Oikealla tontin hulevesille varattu
kaivo, josta vedet pumpattavissa hyötykäyttöön. (Tampere, Vuores)10

4.2.2 Pysäköinti- ja piha-alueiden hulevesien hallinta
Päällystetyiltä pysäköinti- ja piha-alueilta muodostuvaa hulevesivirtausta voidaan
hidastaa ja osittain myös puhdistaa vettä läpäisevien päällysteiden kuten reikälaattojen
tai -kiveyksien käytöllä. Varsinaisten reikälaattojen ohessa myös väljästi saumatut
betonikiveykset ovat hulevesien vähentämisen kannalta selvästi asfalttipintoja parempi
vaihtoehto.
Vettä läpäisevillä päällysteillä voidaan tehokkaasti pidättää usein toistuvat,
sademäärältään vähäiset sadetapahtumat. Tutkimuksien mukaan esimerkiksi
betonilaatoitus, jonka saumavälit ovat hiekalla täytetty, pystyy keskimäärin
pidättämään jopa 85 -100 % sen pinnalle sataneesta vedestä, kun sadetapahtumien
vesimäärät ovat pienehköjä (5 – 9 mm). 11 Kyseiset sademäärät vastaavat esimerkiksi
kerran vuodessa toistuvia 20 min ja 45 min sadetapahtumia. Usein toistuvien,
sademäärältään vähäisien sateiden pidättämisellä voidaan ehkäistä myös hulevesien
10
11

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Smith R D. 2006. Permeable Interlocking Concrete Pavements. Third Edition.
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sisältämiä epäpuhtauksien leviämistä, kun laatoituksen saumat pidättävät niin
kutsuttua alkuhuuhtoumaa. Erityisen tehokkaasti läpäisevät päällysteet pidättävät
tutkimuksien mukaan hulevesien sisältämän kiintoaineksen.11 Kuvassa 12 on
havainnollistettu ruohosaumaista betonilaatoitusta.

Kuva 12. Vettä läpäisevä päällyste Tampereen Sampolassa10. Kuvasta nähdään että vettä
läpäisevä päällyste on sadetapahtuman jälkeen silmämääräisesti kuivempi kuin perinteinen
asfalttipinta.

Piha-alueilta muodostuva pintavalunta voidaan edelleen johtaa niin sanottuihin
viherpainanteisiin, joissa kasvillisuuden ja salaojitettujen, suodattavien maarakenteiden
avulla voidaan tehostaa hulevesien käsittelyä. Lisäksi viherpainanteet tarjoavat
viivytystilavuutta harvemmin toistuvien rankkasateiden alkuvaiheessa, jolloin suurinta
virtaamahuippua voidaan viivyttää ja tasata ennen hulevesiviemäriin tai avo-ojaan
johtamista. Harvemmin toistuvilla rankkasateilla hulevedet puretaan painanteista
hallitusti pois esimerkiksi hulevesiviemäröinnin välityksellä, johon painanne voidaan
kuvan 13 oikein puoleisen esimerkin mukaisesti liittää nostetulla hulevesiviemärikaivon
kannella.

Kuva 13. Vasen kuva: Pysäköintialueen viherpainanne, jonne hulevedet ohjataan maanpinnalla
reunakivien
aukoista.
Oikea
kuva:
Esimerkki
viherpainanteen
ylivuotojärjestelmästä
hulevesiviemäriverkkoon10

4.2.3 Hulevesien johtaminen korttelien sisällä
Hulevesiä voidaan kortteleiden sisällä johtaa perinteisesti hulevesiviemäröinnin avulla
tai vaihtoehtoisesti pintavaluntareitin. Suositeltavin johtamistapa riippuu kuitenkin aina
maaston tulevista korkeusasemista, jotka asettavat usein reunaehtoja tonttien
kuivatusjärjestelmien asianmukaisen toimivuuden suhteen.
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Hulevesien hallinnan kannalta suositeltavinta olisi käyttää pintavaluntareittejä
mahdollisimman paljon hulevesien johtamisessa. Esimerkiksi avo-ojarakenteilla on
mahdollista hidastaa hulevesien virtausta ja siten hallita myös huippuvirtaamia. Lisäksi
maaperän olosuhteista riippuen avo-ojissa voidaan saavuttaa hulevesien osittaista
imeytymistä ja ojan vesikasvillisuuden sitoessa kiintoainesta hulevedet osittain
puhdistuvat ennen purkuvesistöön johtamista. Hulevesien johtaminen pintavaluntana
voi myös tarjota maisemallisesti kauniiden elementtien luomisen kuvan 14 mukaisesti.
Hulevesien johtamisen periaatteeksi ehdotetaan, että pintaratkaisuja käytetään hulevesien keräämiseen pienikokoisten hulevesiviemäreiden sijasta, ja vasta keskittyneet
virtaamat ohjataan huleveden kokoojaviemäreihin. Tiiviimmin rakennetuilla alueilla on
kuitenkin suositeltavaa toteuttaa lisäksi perinteinen hulevesiviemäröinti, joka toimii
pintaratkaisujen varareittinä häiriötilanteissa. Myös jos alue vaatii tehokasta,
varmatoimista kuivatusta ja yksinkertaista kunnossapitoa, niin hulevesiviemäröinti on
suositeltavin ratkaisu.

Kuva 14. Hulevesien johtaminen pintavaluntana. Oikea kuva ylhäällä: Esimerkki
pintavaluntaratkaisusta Norjan Oslosta. Vasen kuva ylhäällä: Korkeatasoinen pintavaluntareitti
Saksan Stuttgartista. Vasen kuva alhaalla: Hulevedet johdetaan kerrostalokorttelialueella
pintavaluntana. Norja,Oslo. Oikea kuva alhaalla: Perinteisistä avo-ojista voidaan tehdä hulevesiä
viivyttäviä asentamalla esimerkiksi ojan pohjalle hulevesivirtausta hidastavia kiviä. Kuvan avooja on myös eroosiosuojattu asentamalla ojan pohjalle kiviaineista. Saksa, Hannover.10
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4.2.4 Erityistoimenpiteet teollisuus- ja työpaikka-alueilla
Teollisuus- ja työpaikka-alueilla hulevesien määrän ja laadun hallinta korostuu, koska
näiden hulevesien laatu on usein keskimääräistä huonompi. Runsaasti liikennöitävillä
alueilla asfalttipintojen ja muiden kenttäalueiden hulevesistä suositellaan johdettavan
tonttikohtaiseen hiekan ja öljynerotinjärjestelmään. Erotinjärjestelmää vastaavaa,
varmatoimista ja hallittavissa olevaa likaisien hulevesien käsittelyä on hyvin haastavaa
toteuttaa maanpäällisin, luonnonmukaisin menetelmin. Hulevesimäärien hallinnassa
teollisuus- ja työpaikka-alueilla tulisi pyrkiä luonnonmukaisten, maanpäällisten
järjestelmien toteuttamiseen kuten muillakin alueilla, mutta maankäytön vaatimukset
voivat johtaa tilanteeseen, jossa tontilta ei ole osoitettavissa tilaa maanpäällisen
järjestelmän toteuttamiseen. Tällöin hulevesien hallinta on tehtävä maanalaisin
ratkaisuin, joista hyviä esimerkkejä ovat hulevesikennostot.
Maanalaiset hulevesikennostot ovat tyypillisesti muovikaseteista päällekkäin ja
vierekkäin koottuja rakenteita. Hulevesikennostojen maanpäällinen tila voidaan käyttää
tehokkaasti muihin toimintoihin, koska oikein rakennettuna kennostot eivät vaikuta
yläpuolisten osien liikennöitävyyteen. Maanalaiset kennostot voidaan liittää ongelmitta
hulevesiviemäriverkkoon ja erilaisiin tontin kaivojärjestelyihin. Esimerkki kennoston
rakentamisesta on kuvassa 15.

Kuva 15. Maanalaisen 300 m³ kennoston rakentamista Tampereella10

Hiekan- ja öljynerotinjärjestelmä varustetaan virtauksensäätökaivolla, jolla erottimiin
ohjataan hulevesivalunnan ensimmäinen likaisin vaihe (first flush). Tämän jälkeen
virtauksensäätökaivo ohjaa erotinjärjestelmien välityskyvyn ylittävät virtaamahuiput
niiden ohi. Sekä erottimista että ohivirtauksesta vedet johdetaan yleensä
näytteenottokaivoon, jotta purkautuvan veden laatua voidaan seurata. Erotinjärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta ja kytkeytymistä tontin hulevesiviemäriverkkoon on
havainnollistettu kuvassa 16.
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Kuva 16. Esimerkki hiekan- ja öljynerotinjärjestelmästä.12

Erotinjärjestelmien suunnittelussa on huomioitava, että kattovedet ovat laadultaan
suhteellisen puhtaita ja ne eivät vaadi laadullista käsittelyä. Mikäli kattovedet
johdettaisiin samojen erotinjärjestelmien läpi kuin kenttävedet, erottimien mitoitusta
jouduttaisiin kasvattamaan. Johtamalla kattovedet erotinjärjestelmän ohi suoraan
hulevesiä viivyttävään järjestelmään hulevesien laadullista käsittelyä saadaan
tehostettua. Ääritilanteissa erotinjärjestelmän ohitusta tulee silti käytännössä aina
esiintymään jossain määrin, mutta sen laatuvaikutukset jäävät varsin vähäisiksi.
4.3 Katualueiden hulevedet
Perinteisesti katualueet on kuivatettu tehokkaasti hulevesiviemäröinnin avulla, jolloin
hulevesien laatuun ei pystytä puuttumaan lainkaan. Hulevesien syntypaikkakäsittelyn
periaatteen mukaista olisi kuitenkin, että katualueiden hulevedet hallittaisiin
mahdollisimman hyvin jo katualueella. Yksi ratkaisu tähän on toteuttaa katualueelle
hulevesiviemäröinnin lisäksi maanpäällisiä hulevesiä viivyttäviä ja suodattavia
kasvillisuusrakenteita.
Katualueen hulevedet voidaan kerätä esimerkiksi kappaleessa 4.2.2 mainittuihin
viherpainanteisiin, jossa hulevesiä viivytetään ja käsitellään ennen vesien johtamista
eteenpäin. Viherpainanteen lisäksi katualueelle on kuitenkin rakennettava hulevesiviemäri, joka toimii katurakenteiden salaojien kuivatuspaikkana ja katualueen
tulvareittinä.
Toinen esimerkki katualueen hulevesien maanpäällisestä hallinnasta ovat ns. vihertaskut. Vihertaskut muistuttavat paljon viherpainanteita ja ovat käytännössä
katualueen reunaan sijoitettavia eräänlaisia salaojitettuja istutuslaatikoita, joiden
tarkoituksena on sekä puhdistaa hulevesiä suodattamalla ne kasvillisuuden ja
maakerroksen läpi että tarjota hajautettua hulevesien viivytystilavuutta. Katualueen
hulevedet kerätään pinnantasauksin ja johdetaan niihin reunakiveykseen jätettävistä
aukoista. Vihertaskut rakennetaan hieman, esimerkiksi noin 10–20 cm, kadun tasauksen alapuolelle, jolloin hulevesien padottaminen taskuun on mahdollista. Esimerkki
vihertaskusta on kuvassa 17.

12

Wavin Labko Oy
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Kuva 17. Katualueen hulevesien hallintaa vihertaskuilla.

10

Mikäli katualueelle ei ole mahdollista toteuttaa edellä kuvattuja maanpäällisiä järjestelmiä, katualueen hulevedet tulee hallita yleisillä alueilla muilla keinoin. Ennen
hulevesien purkua puroihin suositellaan suodattavia, hulevesien laatua käsitteleviä
viherpainanteita.
Lisäksi kevyesti liikennöidyillä jalankulkualueilla on mahdollista hyödyntää kappaleessa
4.2.2 esitettyjä vettä läpäiseviä päällysteitä. Hulevesien hallinnan ohella läpäisevät
päällysteet voivat auttaa myös liukkauden torjunnassa pysyessään kuivempina kuin
perinteiset asfalttipinnat.
4.4 Yleisillä alueilla tehtävä keskitetty hulevesien hallinta
4.4.1 Hulevesien johtaminen yleisillä alueilla
Aluevarausten sisäisen hulevesien johtamisen periaatteena tulee olla pintaratkaisujen
käyttö niillä alueilla, joilla se on tilantarpeen puitteissa mahdollista. Hulevesiviemäröintiä suositellaan käytettäväksi tiheästi rakennettavilla alueilla, joilla kuivatusvaatimukset tätä edellyttävät. Hulevesiviemäreitä ei kuitenkaan tule purkaa suoraan
luonnonuomiin tai maastoon, vaan hulevesiä viivyttävien järjestelmien kautta.
Esimerkkejä hulevesien johtamisesta maanpäällisin ratkaisuin on kuvissa 18 ja 19.
Tiiviisti rakennetun alueen sisälläkin puroja tai niiden merkittäviä sivuhaaroja on
mahdollista johtaa osittain luonnonmukaisen kaltaisessa ympäristössä. Kuvassa 20 on
esimerkki puron johtamisesta tiiviin kaupunkirakenteen läpi.
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Kuva 18. Avo-oja yleisellä puistoalueella johtaa asuinalueen hulevedet.10

Kuva 19. Hulevesiä johtava viherpainanne puistossa.10
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Kuva 20. Esimerkki puron johtamisesta tiiviin rakennetun alueen sisällä. Thornton Creek,
Yhdysvallat.10

4.4.2 Hulevesien keskitetty viivyttäminen
Hulevesien keskitetty viivyttäminen voidaan suorittaa viivytyspainanteilla, kosteikoilla
ja altailla. Näissä periaatteena tulee olla, että mahdollisimman luonnonmukainen
alivirtaama voidaan johtaa järjestelmien läpi. Vasta suurempia virtaamia padotettaisiin
hallitusti tulva-alueelle.
Hulevesien viivytyspainanne on tyypillisesti loivapiirteisesti rakennettu viherpainanne,
johon istutetaan vaihteleviin kosteusolosuhteisiin soveltuvia kasvilajeja. Painanteessa
hulevesiä seisotetaan, jotta mahdollisimman suuri osa vesistä suotautuisi maakerrosten
läpi eteenpäin, imeytyisi maaperään tai haihtuisi ilmaan. Suotautuessaan maakerrosten
läpi hulevesien kiinteät epäpuhtaudet jäävät maakerroksiin ja liuenneetkin
epäpuhtaudet vähenevät maaperän mikrobiologisen ja kemiallisen toiminnan ansiosta.
Kuivaan aikaan painanne voi olla tyhjä, mikä pitää ottaa huomioon painanteen ilmeen
suunnittelussa.
Hulevesikosteikoissa ja –altaissa pyritään sen sijaan ylläpitämään pysyvä vesipinta
myös kuivan kauden aikaan. Kosteikoiden ja altaiden asianmukaisen toimivuuden
edellytyksenä onkin, että hallintajärjestelmillä on tarpeeksi suuri valuma-alue josta
johtuu vettä myös kuivempina aikoina. Esimerkki viivytyspainanteesta on kuvassa 21 ja
hulevesialtaasta kuvassa 22.
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Kuva 21. Hulevesien viivytyspainanne on sijoitettu tonttien reunaan.10

Kuva 22. Hulevesiä viivyttävä lampi, jossa pysyvä vesipinta ja kasvillisuutta.10

4.5 Hulevesien johtamissuunnat ja tulvareitit
4.5.1 Hulevesien johtamissuunnat ja purkupaikat
Tässä suunnitelmassa käytetyillä yleiskaavaa varten määritellyillä muutosalueilla ei ole
määritetty aluevarausten sisäisten liikenneväylien ja viheralueiden sijoittumista, joten
tarkempi hulevesien johtamisreittien suunnittelu aluevarausten sisällä tehdään
myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa.
Periaatteena
tulee
olla,
että
alueiden
kuivatuksessa noudatettaisiin luonnontilaisia vedenjakajia, mutta kuitenkin niin, että
arvokkaat
luontokohteiden
suojelulliset
tavoitteet
huomioidaan.
Esimerkiksi
vedenjakajien
läheisyydessä
kuivatussuunnat
tulisi
suunnitella
siten,
että
luonnontilaisiin lampiin, puroihin tai puron osiin johdettaisiin mahdollisimman vähän
rakennettujen alueiden hulevesiä. Jos johtamista näihin ei voida välttää, tulee alueiden
hulevedet hallita määrällisesti
ja laadullisesti
erityisen tehokkaasti. Koko
suunnittelualueella periaatteena tulee olla, että hulevesiviemäreitä ei pureta suoraan
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muokattuihinkaan luonnonuomiin tai maastoon, vaan aina hulevesiä viivyttävien ja
käsittelevien järjestelmien kautta. Hulevesien johtamiseen käytettäviä menetelmiä on
käsitelty edellä kappaleessa 4.3.
4.5.2 Tulvareittien suunnittelu
Hulevesien vähentämisen, viivyttämisen ja perinteisen johtamisen lisäksi on suunniteltava erityistilanteita varten hulevesien tulvareitit. Niillä turvataan hulevesien
hallittu
johtaminen
ja
rakenteiden
kuivana
pysyminen
tilanteissa
joissa
hulevesiviemäriverkon ja hallintamenetelmien kapasiteetti ylittyy. Tonttien sisällä
tulvareittejä voidaan muodostaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi käyttämällä
yhtenäisiä reunakiveyksiä, jolloin hulevedet pysyvät tiettyyn rajaan asti katualueella.
Myös pihojen kaltevuudet tulee suunnitella siten, että valumasuunnat ovat poispäin
rakennuksista ja kaltevuudet riittävät hulevesien sujuvaan pintajohtamiseen.
Katualueelta tulvavedet tulisi pyrkiä johtamaan maaston painanteisiin tai ojiin, joissa
hulevedet eivät aiheuta aineellisia vahinkoja eivätkä haittaa alueiden käyttöä muuten
kuin hetkellisesti.
Myös hulevesien hallintajärjestelmissä tulee olla aina hallitut ylivuotoreitit tulvatilanteita
varten. Ylivuodon tarkoituksena on estää hallintajärjestelmän hallitsematon tulviminen
esimerkiksi sen yläpuoliseen verkostoon ja rakennusten salaojiin asti. Tarkoituksena on
myös estää rakenteelliset vauriot, joita hallitsemattomat tulvavedet voisivat aiheuttaa
mm. altaiden ja biopidätysalueiden maa- ja kasvillisuusrakenteille. Tulvareitit tulee
ketjuttaa siten, ensimmäisen järjestelmän tulviminen pyritään hallitsemaan seuraavalla
hallintamenetelmällä. Kun kaikkien järjestelmien viivytystilavuus täyttyy, tulvareitin on
oltava sujuva purkuvesistöön asti, jotta aineellisia vahinkoja voidaan ehkäistä.
4.6 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta
Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee ottaa huomioon kohteen jatkosuunnittelussa. Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan huonoja,
koska
hulevesiin
huuhtoutuu
mm.
häiriintyneistä
maakerroksista
runsaasti
kiintoaineista. Rakennusvaiheen vesien käsittely kannattaa järjestää tilapäisillä
ratkaisuilla erillään lopullisen tilanteen hulevesien hallintajärjestelmästä, koska
hulevesijärjestelmää ei todennäköisesti voida rakentaa niin etupainotteisesti, että se
olisi käyttökunnossa muun rakentamisen aikana. Lisäksi rakennusvaiheen runsas
kiintoainehuuhtouma voi tukkia hulevesijärjestelmän. Rakentamisen aikaisten
hallintaratkaisujen tulee toiminnaltaan olla yksinkertaisia ja sijoitettavissa siten, että ne
eivät haittaa rakennustöitä.
5

HULEVESIMALLINNUS

5.1 Mallinnuksen periaatteet
5.1.1 Yleistä
Nykyisen
hulevesiviemäriverkoston
toimintaa
sekä
suunnitellun
hulevesien
hallintajärjestelmän toimivuutta kokonaisuutena sekä alueellisten hallintajärjestelmien
mitoitusta
tarkasteltiin
hulevesimallin
avulla.
Mallinnus
suoritettiin
FCG
SWMM -ohjelmalla (Storm Water Management Model), joka sisältää hulevesien
muodostumista kuvaavan hydrologinen valuma-aluemallin sekä virtausreittejä
kuvaavan hydraulisen mallin.
Hydrologisella mallilla kuvataan erityisesti valuma-alueelta muodostuvan pintavalunnan
määrää ajan suhteen. Hydrologinen malli perustuu syötteenä olevaan sadetapahtumaan ja valuma-alueiden ominaisuuksista johtuvien sadannan häviöiden
laskemiseen. Malliin rakennettiin osavaluma-alueet ja valuma-reitit ominaisuuksineen,
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joista huomioitiin mm. pinta-ala, läpäisemättömän pinnan määrä, keskimääräinen
kaltevuus sekä virtausvastuskerroin. Mallinnuksen tuloksena saatiin valumaaluekohtaiset purkautumiskäyrät, jotka toimivat syötteenä hydrauliselle verkostomallille.
Hydraulinen malli rakennettiin yhdistämällä edellä kuvattu hydrologinen valumaaluemalli avo-uomista ja sadevesiviemäreistä muodostuvaan verkostomalliin.
Hydrauliseen malliin sisällytettiin myös suunnitellut hulevesien hallintajärjestelmät.
Mallin avulla voitiin tarkastella monipuolisesti mm. ajasta riippuvia virtaamien
summakäyriä, vedenpinnan tasoja ja altaiden tilavuuksia. Hydraulisessa mallinnuksessa
käytettiin nk. dynaamista menetelmää13, jolla voitiin tarkastella monimutkaisiakin
ilmiöitä kuten paineellista virtausta, taaksepäin virtausta sekä virtausreittien tulvimista
ja padotusta. Ote rakennetusta hulevesimallista on esitetty kuvassa 23.

Kuva 23. Ote suunnittelualueesta rakennetusta SWMM-hulevesimallista.14

13
14

US EPA. 2009. Storm Water Management Model (SWMM), User’s manual, version 5.0.
Pohjakartta: Eniro Street Maps.
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5.1.2 Virtausreitit
Verkostomallia varten mitattiin Nissinoja (koko Keravan puoleinen osuus Nissinojasta ja
Savionojasta). Ojasta mitattiin yhteensä 58 poikkileikkausta, minkä lisäksi mitattiin 28
rumpua tai siltaa. Esimerkkejä Nissinojan mittauksista on kuvassa 24. Nissinojan lisäksi
verkostomalliin lisättiin muut tarvittavat ojat. Ojien poikkileikkaukset arvioitiin
ilmakuvien ja maastokäynnin perusteella ja niille määriteltiin yli 50 erilaista
poikkileikkausta. Hulevesiviemäriverkosto lisättiin malliin kaupungilta saadusta shapetiedostosta, mitä tarkennettiin uusilla tiedoilla myöhemmin.

Kuva 24. Esimerkkejä Nissinojan mitatuista poikkileikkauksista.

5.1.3 Pumppaamot
Verkostomalliin lisättiin hulevesiviemäriverkoston merkittävimmät pumppaamot. Lisätyt
pumppaamot ja niistä saadut lähtötiedot on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Verkostomallin pumppaamot.

Pumppaamo

Lähtötiedot

Tapulinkatu/Pumpputehtaanpolku

Pumppukaivon mitta, pumpputyyppi

Sibeliuksentie/Asemantie

Pumppukaivon
ominaiskäyrät

Saviontie/Karhuntassuntie

Pumppukaivon mitta, pumpputyyppi

Karavantie/Saviontie

-

mitta,

pumpputyypit,

5.1.4 Lammet ja altaat
Verkostomallissa ovat mukana Klondyke-lampi sekä Kercan altaat. Klondyke lammen
tilavuuden arvioinnissa on käytetty Maanmittauslaitoksen 2m x 2m korkeusaineistoa ja
siltojen geometria on saatu mittauksista. Kercan altaat on syötetty malliin
tilavuudeltaan yhteensä 10 000 m3 kokoisena ja siten, että ulosvirtaama on
maksimissaan 300 l/s.
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5.1.5 Puuttuvat tiedot
Osa hulevesiviemäriverkoston korkeustiedoista sekä dimensioista oli puutteellisia.
Malliin on arvioitu puuttuville osuuksille korkeustasot ja dimensiot. Osa mallinnuksessa
löytyneistä ongelmakohdista saattaa siis johtua verkostokartan puuttuvista tiedoista.
5.2 Rankkasateet
Mitoitussade määritetään valuma-alueen pinta-alan, kertymisajan ja sateen
toistuvuuden perusteella. Suurimmat hulevesivirtaamat saavutetaan yleensä silloin,
kun rankkasateen kesto valitaan kertymisajan eli valuma-alueen etäisimmästä reunasta
purkupisteeseen kuluvan virtausajan pituiseksi 15. Toisin sanoen kertymisaika määrittää
suurimpien virtaamahuippujen esiintymishetken rankkasateen alkamishetkestä lukien.
Hulevesiviemäriverkostossa pahin hetkellinen tulvatilanne syntyy lyhytkestoisella,
intensiteetiltään suurella rankkasateella silloin, kuin usean osavaluma-alueen
huippuvirtaamat esiintyvät samanaikaisesti samassa verkoston osassa. Sen sijaan
esimerkiksi hulevesialtaissa pahimmat tulvatilanteet aiheuttavat yleensä pitkäkestoisemmat rankkasateet, joiden sademäärä on suuri.
Valuma-alueen pinta-alan, muodon ja maankäytön lisäksi kertymisaikaan vaikuttaa
olennaisesti sateen rankkuus. Heikoilla sateilla vaaditaan pitkäkestoisempi sadetapahtuma virtaamahuipun saavuttamiseksi, kun taas hyvin rankoilla sateilla
virtaamahuippu muodostuu pintojen nopean kastumisen johdosta selvästi lyhemmässä
ajassa. Sateen alkuhäviöiden vaikutus kertymisaikoihin jää kuitenkin vähäisiksi, kun
siirrytään kerran viidessä vuodessa tai tätä harvemmin toistuviin tilanteisiin.
Rankkasadetilanteen kertymisajaksi valuma-alueiden reunamilta niiden purkupisteisiin
arvioitiin alueen koosta riippuen 15 min – 6 h.
Tarkasteluissa on käytetty Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) 16 loppuraportin
mukaisia, sateen keskimääräisiä intensiteettejä 1 km 2 aluesadannalle. Sadetiedot
perustuvat Suomessa kesällä 2000–2005 aikana tehtyihin tutkasadehavaintoihin ja
vastaavat Etelä-Suomen sateita. Mallinnuksessa käytettyjen rankkasadetapahtumien
intensiteetit ja sademäärät on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Mallinnuksessa käytettyjä rankkasadetapahtumia (1 km2)

Kesto
15 min

1h

6h

12 h

15
16

Toistuvuus
1/2a
1/5a
1/10a
1/100a
1/2a
1/5a
1/10a
1/100a
1/2a
1/5a
1/10a
1/100a
1/2a
1/5a
1/10a
1/100a

Keskim. intensiteetti
0,60 mm/min
0,73 mm/min
0,94 mm/min
1,40 mm/min
0,25 mm/min
0,32 mm/min
0,39 mm/min
0,60 mm/min
0,09 mm/min
0,10 mm/min
0,11 mm/min
0,17 mm/min
0,050 mm/min
0,058 mm/min
0,065 mm/min
0,100 mm/min

100 l/s*ha
122 l/s*ha
156 l/s*ha
233 l/s*ha
42 l/s*ha
53 l/s*ha
64 l/s*ha
100 l/s*ha
14 l/s*ha
16 l/s*ha
19 l/s*ha
28 l/s*ha
8 l/s*ha
10 l/s*ha
11 l/s*ha
17 l/s*ha

Suunnittelukeskus Oy 2007. Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, suunnitteluohje.
Aaltonen, J. ym. 2008. Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). Suomen Ympäristö, 31. 123 s.
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Sademäärä
9 mm
11 mm
14 mm
21 mm
15 mm
19 mm
23 mm
36 mm
31 mm
34 mm
40 mm
60 mm
36 mm
42 mm
47 mm
73 mm
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Ilmastonmuutoksen on ennustettu kasvattavan rankkasateiden intensiteettejä
keskimäärin 15–20 % vuosiin 2071–2100 mennessä16. Arviot perustuvat Ilmatieteen
laitoksen ennusteisiin. RATU:n16 suositusten mukaisesti ilmastomuutos voidaan
huomioida käyttämällä 20 % nykyistä rankempia sateita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi,
että nykyhetken 1/10 a toistuvuus vastaa ennustetun ilmastonmuutoksen mukaisessa
tilanteessa likimäärin 1/5 a toistuvuutta. Vastaavasti nykyinen 1/5 a toistuvuus vastaa
ennustetussa tilanteessa likimäärin 1/3 a toistuvuutta.
5.3 Nykytilanteen mallinnus
Hulevesimallilla etsittiin verkoston ongelmakohtia nykytilanteessa tarkastellen useita
skenaarioita sateiden eri toistuvuuksilla ja kestoilla. Ongelmakohdiksi tulkittiin ne
verkoston kohdat, missä kaivoissa tai ojissa havaittiin ylivuotoa. Liitteiden 12-14 ja
18 kartoilla on esitetty nykytilanteen mallinnustulokset toistuvuuksilla 1/2 a, 1/5 a,
1/20 a ja 1/100 a. Kuvissa 25-41 on esitetty esimerkkejä havaituista verkoston
ongelmakohdista.
Mallinnuksessa
käytetyt
arvioidut
maanpinnankorot
ovat
Maanmittauslaitoksen korkeusmallista 2 m x 2 m eli päivitetty 1.2013.

Kuva 25. Verkoston ongelmakohtia keskustassa/Jäspilässä. Rummun korjaus on jo suunnitteilla,
ongelma
korjaantuu
todennäköisesti
korjauksen
yhteydessä.
Kaksi
rinnakkaista
hulevesiputkilinjaa (NS600 ja NS800) Jäspilänkadulla ovat mallissa.
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Kuva 26. Verkoston ongelmakohtia Jaakkolassa. Rummun korjaus on jo suunnitteilla, ongelma
korjaantuu todennäköisesti korjauksen yhteydessä.

Kuva 27. Verkoston ongelmakohtia keskustassa/Jaakkolassa. Osa linjasta on saneerattu, mutta
ei ole varmuutta mikä osuus.
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Kuva 28. Verkoston ongelmakohtia Ilmarisessa.

Kuva 29. Verkoston ongelmakohtia Virossa.
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Kuva 30. Verkoston ongelmakohtia Etelä-Kaskelassa.

Kuva 31. Verkoston ongelmakohtia Ahjossa.
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Kuva 32. Verkoston ongelmakohtia Marttilassa.

Kuva 33. Verkoston ongelmakohtia Mattilassa. Tulvimishavaintoja on tehty Killan koulun
läheisyydessä (kts. kuva 34), mutta ei mallin osoittamassa kohdassa.
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Kuva 34. Verkoston ongelmakohtia Killassa.

Kuva 35. Verkoston ongelmakohtia Keskustassa. Vastaavia havaintoja tehty maastossa.
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Kuva 36. Verkoston ongelmakohtia Keskustassa/Niinikankaalla.

Kuva 37. Verkoston ongelmakohtia Koivikossa.
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Kuva 38. Verkoston ongelmakohtia Koivikossa.

Kuva 39. Verkoston ongelmakohtia Sopiossa.

Kerava_hule_loppuraportti_muutos.docx

37 (43)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Loppuraportti

38 (43)

31.10.2014
MUUTOS 12.11.2014

Kuva 40. Verkoston ongelmakohtia Keskustassa/Keskustan Kehällä.

Kuva 41. Verkoston ongelmakohtia keskustassa/Heikkilässä.

Osa mallinnuksella selvitetyistä ongelmakohdista saattaa johtua puutteellisista tai
virheellisistä verkostotiedoista. Mikäli malli näyttää tulvimisongelmia, suositellaan
verkoston korkeustasojen ja dimensioiden tarkistusta ennen korjaavien toimenpiteiden
suunnittelua. Verkoston tarkistuksen ja mallin päivityksen jälkeen voidaan korjaavat
toimenpiteet suunnitella kohde kohteelta mallinnuksen avulla. On myös mahdollista,
että malli ei näytä kaikkia ongelmia, mitä todellisuudessa on havaittu, johtuen
puutteellisista tiedoista.
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5.4 Tulevan tilan mallinnus
Hulevesimallilla etsittiin verkoston ongelmakohtia tulevassa tilanteessa tarkastellen
useita skenaarioita sateiden eri toistuvuuksilla ja kestoilla. Ongelmakohdiksi tulkittiin ne
verkoston kohdat, missä kaivoissa tai ojissa havaittiin ylivuotoa. Liitteiden 15-17 ja
19 kartoilla on esitetty tulevan tilanteen mallinnustulokset toistuvuuksilla 1/2 a, 1/5 a,
1/20 a ja 1/100 a.
5.5 Mitoitus
5.5.1 Viivytysalueet
Yleisille alueille sijoittuvien keskitettyjen hallintajärjestelmien mitoitusta tarkasteltiin
kerran 20 vuodessa (1/20 a) toistuvalla rankkasateella. Osavaluma-alueelta purkautuva
maksimivirtaama on rajattu nykytilan tasolle ja sen mukaan on määritetty
viivytystilavuus. Mitoituksessa ei huomioitu korttelikohtaisen hallinnan vaikutusta, joka
pienentää jonkin verran keskitettyjen järjestelmien kuormitusta. Tällöin keskitettyjen
järjestelmien mitoituksessa on mukana pieni pelivara, joka on perusteltua pitää
mukana suunnittelun alkuvaiheessa. Keskitettyjen järjestelmien tilavaraukset riittävät
myös siinä tilanteessa, että korttelikohtaisia menetelmiä ei ole vielä ehditty toteuttaa,
niiden kapasiteetti on ylittynyt tai ne eivät ole täysin toimintakunnossa.
Hallintamenetelmien sijoittuminen ja mitoitus on esitetty liitteenä 21 olevassa
kartassa. Kartassa esitetyt altaiden sijoituspaikat on suunniteltu hallinnan tavoitteiden,
maankäytön ja johtamisreittien perusteella. Altaiden muodot ja sijainnit ovat suuntaa
antavia. Osa alueista sijaitsee ns. yleiskaavan muutosalueiden ulkopuolella, mikäli
alueen sisäpuolelta ei ole löytynyt järkevää sijaintia (useimmiten haettu korkeuseroa
rakentamiseen, jotta hulevesien johtaminen ja purku on mahdollista myös viemäreillä).
Tilavarauksissa on huomioitava, että niitä on paikoin mahdollista pienentää altaan keskisyvyyttä kasvattamalla. Kuvassa 42 on esimerkki hallintamenetelmien sijoittamisesta
ja mitoituksesta Kaskelan alueelta.
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Kuva 42. Esimerkki Kaskelan alueelle suunnitelluista ja mitoitetuista viivytysalueista. 1

5.5.2 Tulvareitit
Tulvariskikartoituksessa kerättiin aineisto havaituista merkittävimmistä hulevesitulvakohteista. Hulevesien mallinnuksella tunnistettiin muut potentiaaliset nykytilanteen
tulvariskikohteet ja arvioitiin yleiskaavan mukaisen maankäytön aiheuttamia
tulvariskejä alajuoksun verkostolle ja vesistöille.
Liitteen 20 kartalla on esitetty maanpäälliset tulvareitit hulevesiviemäriverkostosta ja
kaivoista maanpinnalle tulviville hulevesille tulvatilanteessa. Tarkastelu on tehty kerran
100 vuodessa (1/100 a) toistuvalla rankkasateella. Todellisuudessa hulevesiä virtaa
tulvareiteiltä takaisin hulevesiviemäriin kapasiteetin vapautuessa, jolloin maanpäällinen
tulvareitti saattaa olla todellisuudessa lyhyempi kuin kartalla esitetty. Tulvareittien
mitoitusta ja rakennettavien alueiden sisäisiä tulvareittejä pitää tarkentaa seuraavissa
suunnitteluvaiheissa. Kuvassa 43 on esimerkki tulvareiteistä Kurkelan alueelta.
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Kuva 43. Esimerkki Kurkelan alueen tulvareiteistä.1

5.6 Riskit ja epävarmuudet
Hulevesien hallintajärjestelmiin liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuuksia siinä missä
tavanomaiseenkin kuivatukseen, hulevesiviemäröintiin tai muuhun vesihuoltoon.
Hulevesijärjestelmissä tulee huomioida, että niiden mitoitus on rajallinen ja se perustuu
oletettujen riskien ja järjestelmän aiheuttamien kustannusten tasapainottamiseen.
Kaikkiin tilanteisiin ei ole taloudellisesti järkevää varautua järjestelmän mitoituksessa,
joten on hyväksyttävä, että ylivuotoja tulee aina esiintymään jollakin todennäköisyydellä. Olennaista onkin ylivuotojen turvallinen hallinta toimivien tulvareittien ja
varajärjestelmien
avulla.
Varajärjestelmät
muodostuvat
hallintamenetelmiä
ketjuttamalla.
6

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet
Tässä työssä laadittiin hulevesiselvitys Keravan alueelle. Työssä selvittiin Keravan
alueen nykyiset vesiolosuhteet, vedenjakajat sekä valuma- ja osavaluma-alueet,
arvioitiin maankäytön muutoksien vaikutuksia sekä esitettiin ehdotukset hulevesien
hallinta- ja käsittelyjärjestelmiksi sijoitusvaihtoehtoineen. Tämän lisäksi alueelle tehtiin
tulvariskikartoitus.
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Hulevesiselvitykseen sisältyi hulevesiviemäriverkoston, Nissinojan (ja tarvittavilta osin
muun ojaston) mallinnus. Hulevesimallinnuksessa selvitettiin hulevesiviemäriverkoston
ja ojaston ns. pullonkaulakohdat ja selvitettiin aiheuttavatko uudet rakennettavat
alueet tarpeen kehittää verkostoa. Hulevesimallia käytettiin apuna suunniteltavien
hulevesien
hallinta- ja
käsittelyjärjestelmien
mitoituksessa
sekä
tulvariskikartoituksessa.
Työn tavoitteena oli selvittää, millä keinoin on mahdollista vähentää hulevesistä
aiheutuvia veden laadun ja määrän muutoksia pinta- ja pohjavesissä sekä torjua
hulevesitulvia kaupunkialueella. Työn tarkoituksena oli myös tuottaa tarvittava
lähtötieto edellä mainittujen tavoitteiden varmistamiseksi yleiskaavan laadinnassa
(Keravan yleiskaava 2035). Hulevesiselvityksen on tarkoitus toimia pohjana
hulevesistrategian tai -ohjelman laatimiselle.
6.2 Tehdyt tarkastelut
Työssä on tarkasteltu Keravan valuma-alueita kokonaisuuksina ottaen huomioon
riittävässä määrin myös kaupungin ulkopuoliset osat eri kuntien alueilla. Tämän alueen
muodostaman työn suunnittelualueen pinta-ala on 50,1 km². Suunnitellun maankäytön
vaikutusten arvioimiseksi valuma-aluerajaukset tarkennettiin ja alueet jaettiin lukuisiksi
osavaluma-alueiksi. Tämän jälkeen määritettiin koko suunnittelualueen hydrologinen
maankäyttö nykytilan ja tulevan tilanteen mukaisena. Maankäytön arviointi tehtiin 10
mahdollisimman edustavan, mutta silti pelkistetyn maankäyttötyypin perusteella.
Tärkeimpinä
arviointiperusteina
käytettiin
maankäyttötyypin
laskennallista
läpäisemättömien pintojen kokonaismäärä (TIA) ja painannesäilynnän muodostamaa
alkuhäviötä. Tämän jälkeen paikkatietokyselyillä määritettiin osavaluma-aluekohtaiset
hydrologiset parametrit, joita hyödynnettiin koko alueen SWMM-hulevesimallin
laadinnassa.
6.3 Hulevesien hallinta
Keravan alueella on paikoin ollut ongelmia jo nykytilanteessa hulevesitulvien kanssa ja
rakentamisen lisääntyessä voivat ongelmat kasvaa. Lähtökohtana on, että
Keravanjokeen ja Nissinojaan johdettavat virtaamat eivät kasva tulevaisuudessa.
Rakentamisen aiheuttama hulevesien muodostumisen kasvu ja pienempien virtausreittien muokkaus johtavat siihen, että rakentamisen vaikutukset voivat näkyä
paikallisesti myös suunnittelualueen puroissa/ojissa. Etenkin jos riittäviä hulevesien
hallintatoimenpiteitä ei suoriteta, rakentamisen vaikutukset voivat ilmetä paikallisena
veden laadun muutoksena sekä virtaamien ääriarvojen vaihteluvälin kasvuna eli
alivirtaamien pienenemisenä ja ylivirtaamien kasvuna. Ilman asianmukaisia
hallintatoimenpiteitä hulevesivalunnan lisääntyminen ja nopeutumien voi johtaa
ympäristöhaittojen lisäksi tulvimiseen niin korttelialueiden sisällä kuin yleisillä alueilla ja
aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja haitata alueiden käyttöä.
Tontti- ja korttelikohtaiseen hulevesien hallintaan on käytettävissä lukuisia erilaisia
menetelmiä, joita on esitelty tässä selvityksessä. Parhaimmillaan hallintajärjestelmä
koostuu useista erilaisista menetelmistä, jolloin hallinnan kokonaisvarmuus lisääntyy.
Samalla yksittäisen hallintamenetelmän mitoitus ja tilavaraus pienenee, jolloin ne on
mahdollista toteuttaa vähäisemmin rakennustöin ja sijoittaa joustavammin muun
maankäytön mukaan. Erityyppisiä hallintamenetelmiä yhdistelemällä voidaan myös
vaikuttaa tehokkaimmin sekä hulevesien määrään että laatuun. Tontti- ja
korttelikohtaisia hallintamenetelmiä täydennetään keskitetyillä asuinalueiden sekä
valuma-alueiden mittakaavassa vaikuttavilla hallintajärjestelmillä.
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Yleiselle alueelle tehtävien keskitettyjen järjestelmien toimintaa ja mitoitusta
tarkasteltiin kattavan hulevesimallinnuksen avulla. Järjestelmien mitoitusperusteeksi
valittiin kerran 20 vuodessa toistuva rankkasadetapahtuma.
6.4 Jatkotoimenpiteet
Hulevesimallinnuksessa havaitut ongelmakohdat tulee tarkistaa ja mitata verkostosta ja
mikäli ongelmia mallin mukaan ilmenee, tulee ratkaisut suunnitella tapauskohtaisesti
erikseen. Hulevesimallia voi kalibroida mittauksin, jolloin on mahdollista saada
luotettavampaa tietoa verkoston toiminnasta. Mallia on mahdollista käyttää
jokapäiväisenä työkaluna verkoston parannustoimenpiteiden suunnittelussa ja
mitoituksessa.
Tätä hulevesien hallinnan yleissuunnitelmaa tulee tarkentaa valuma-aluekokonaisuus
tai soveltuva osa-alue kerrallaan, kun yleiskaavatasoiset maankäyttösuunnitelmat
varmistuvat tai ne muuttuvat olennaisesti. Kutakin valuma-aluetta tulee suunnitella
kokonaisuutena, jotta toisiinsa kytkeytyvien järjestelmien toimintaa voidaan tarkastella
ja kehittää. Maankäyttösuunnitelmien edetessä asemakaavatasolle kiinteistö- ja
korttelikohtaisten menetelmien tarkempi suunnittelu ja mitoitus tulee tehdä
aluekokonaisuuksittain. Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee suunnitella
huolellisesti kullakin suunnittelutasolla.
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