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• Hulevesien hallinnan painopiste on 
siirtynyt määrän hallinnasta enenevästi 
myös laadunhallintaan

• Vaikka paljon on vielä kehitettävää, 
positiivista on, että laadunhallintaa 
toteutetaan ja suunnitellaan

• Esityksessä koostetaan kokemuksia ja 
oppeja hulevesien laadunhallinnan 
suunnittelusta sekä vedetään yhteen 
haasteet, joihin on törmätty 
suunnittelussa viime aikoina

TAUSTAA



Hajautettua hulevesien laadunhallintaa

• Usein hajautettuja ja 
paikallisia ratkaisuja pienten 
valuma-alueiden vesien 
käsittelyyn

• Laadunhallintaan tulisi 
varautua mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ->

• tilatarpeet ja hulevesien 
painealueet jo maankäytön 
suunnittelussa 



• Kaupunkipurot tulisi huomioida entistä 
paremmin vesien laadun, ekologian ja 
toiminnallisuuden kannalta tulvanhallinnan 
lisäksi

• Usein hulevesien laadunhallintaa toivotaan 
kokoaviin rakenteisiin lähellä purkupistettä

• Tällöin saatetaan törmätä tilanpuutteeseen ja 
voidaan päätyä kalliisiin monimutkaisiinkin 
ratkaisuihin. 

• Oikeaan paikkaan kohdennettuihin, 
kustannustehokkaisiin, yksinkertaisiin ja helposti 
ylläpidettäviin ratkaisuihin panostaminen olisi 
tärkeää.

Esimerkkinä kaupunkipurot



Hulevesien laadunhallinnan arviointi
• Huleveden mukana kulkeutuvien haitta-

aineiden pitoisuuksia sekä vastaanottavan 
vesistön kapasiteettia vastaanottaa näitä 
haitta-aineita

• Pitoisuudet perustuvat valuma-alueiden 
maankäyttöön sekä sadantaan 
(keskimääräinen sadetapahtuma)

• Voidaan arvioida, kuinka paljon ravinteita ja 
haitta-aineita rakenteilla saadaan poistettua 
vedestä

• Esim. Puutarhakatu green street ja Vähäkyrön
Kirkkolampi

• Esim. StormTac - ohjelmassa oleva data 
perustuu lukuisiin kansainvälisiin 
tutkimustuloksiin

Kuva StormTac



Esimerkkiprojekteja hulevesien laaduntarkastelusta
Rakennussuunnittelu

• Ratinlampi, Mikkeli

• tarkasteltiin jo 
esisuunnitellun rakenteen 
vaikuttavuutta -> 

• rakennetta ei kuitenkaan 
enää voitu muuttaa 
tulosten perusteella

• Kirkkolammen hulevesien hallinta, Vähäkyrö: 
• Alustavien suunnitelmien vaikuttavuuden arviointi. Eri sijainnilla olevien rakenteiden vaikuttavuuden vertailu. 

• Vanha-Lahden kanavan hulevesien laatu ja siihen vaikuttaminen, Rauma: 
• Valuma-alueelta tuleville vesille testattiin erilaisia käsittelyratkaisuja ja niiden kombinaatioita, jotta voitiin antaa 

mm. kaavaa varten tilatarpeet hulevesirakenteille ja katsoa miten paljon ne parantavat kanavaan johtuvien 
vesien laatua.

• Ämmässuon hulevesien biosuodatusalueet, Espoo: 
• Rakenteiden vaikuttavuuden tarkastelu veden laatuun ja kuormitukseen ennen rakennusvaiheeseen ryhtymistä

• Green Street, Puutarhakatu, Jyväskylä: 
• Suodatusrakenteiden vaikuttavuuden arviointi ja verrattiin Tukholman veden raja-arvoihin.
• Erilaisten biosuodatusrakenteiden vertaaminen oli haasteellista (vedenjohtavuus ym. arvojen arvioiminen).

• Aluesuunnitelmat Vuosaaren ja Oulunkylä-Maunula, Helsinki: 
• Hulevesien laadun tarkastelu valuma-alueittain, esim. millä alueilla ongelmia. Eri rakenteita ei testattu, mutta 

laadulliset ongelmakohdat voitiin eri aineiden osalla osoittaa: liikennevalomalli. Samalla täsmennettiin, missä 
voisi tehdä hulevesimittauksia. Aluesuunnitteluun antavaa ohjeistusta saatiin tuloksena. 

• Haltijatontun puiston hulevesien hallinta, Espoo, Ympäristöministeriön kestävä kaupunki 
-kehityshanke

• Rakenteiden vaikuttavuuden tarkastelu veden laatuun ja kuormitukseen YS-vaiheen alussa

Yleissuunnittelu

- StormTac laskentaohjelmalla



1. Hulevesien 
laadunhallinnan 
tarpeet valuma-
alueittain

2. Toimenpiteiden 
kohdistaminen 
alueittain

• Prioriteettina esim. 
pienvesistöt

3. Mittaustarpeen 
arviointi

Aluesuunnitelma



Osa-yleiskaavan hulevesiselvityksen tarkastelu

• Esimerkkinä, esim. Kirkkonummi Masalan osayleiskaava

Laskentaohjelman käyttämiä ominaiskuormitusarvoja verrattiin 
suomalaisiin 2000-2010 luvun tutkimuksiin yleisiltä 
kaupunkialueiden maankäyttömuodoilta (keskusta-alueet, 
erilaiset asuinalueet; Sillanpää, 2013, Valtanen, 2015). 

Keskusta-alueelle käytettiin keskimääräisinä pitoisuusarvoina 
Lahden keskustasta mitattuja arvoja kerrottuna kertoimella 0,9. 

Kaduille syötettiin laskentaohjelmaan kertoimet, jotka 
vastasivat alustavan liikenneselvityksen liikennemääriä 
katuosuuksille.



Vähäkyrön Kirkkolampi, Vesistönkunnostushanke

HAASTE
Kirkkolammen heikko
tila, ongelmana mm. 
rehevöityminen
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MITÄ TEIMME
Teimme yleis- ja toteutussuunnitelmat kahdelle
laskeutusaltaalle ja pohjakynnyksille. Projektissa
laadittiin myös arvio toimenpiteiden
vaikuttavuudesta Kirkkolammen tilaan

VAIKUTUS
Teoreettisten laskelmien (STORMTAC) mukaan 
hankkeella on mahdollista poistaa n. 40 % 
Kirkkolampeen tulevasta fosforikuormituksesta ja 16 % 
typpikuormituksesta sekä lisätä veden vaihtuvuutta

[Add text]



PUUTARHAKADUN SUUNNITTELU GREEN STREET MENETELMÄN KEINOIN, 
JYVÄSKYLÄ
HAASTE
Tourujoen vedenlaatu on heikko ja alueen 
kuormittuneen hulevesiverkoston johdosta 
Jyväskylän keskustassa on toistuvia tulvia. 

Tavoitteena oli pilotoida Puutarhakadulla 
erilaisia hulevesien hallinnan ratkaisuja 
tiiviissä kaupunkiympäristössä, joilla 
vähennetään tulvia ja Tourujokeen päätyvää 
päästökuormaa.

MITÄ TEIMME
Laadimme kadun yleis- ja 
rakennussuunnitelman Green street –
menetelmän keinoin, jossa hulevedet ohjataan 
kasvillisuuden käyttöön ja puhdistettavaksi. 

Kadulla testattiin erilaisia vettäläpäiseviä 
pinnoitteita ja kasvualustoja, joilla hallitaan 
hulevesien laatua ja määrää. 

VAIKUTUS
Viihtyisämmän ja monimuotoisemman katutilan lisäksi 
huleveden laadulle asetettuja raja-arvoja ei ylitetä. 
Kokonaisuudessaan Green street ratkaisulla 
fosforikonsentraatio väheni laskennallisesti n. 50% ja typpi n. 
40%.

Hulevesien määrän hallitseminen vähentää alueen tulvia, ja 
siten niistä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja sekä edistää 
turvallista asumista.

Projektin avulla tuotetun tiedon avulla voimme laatia uusia 
ajantaisia ja kestäviä suunnitteluohjeita katujen hulevesien 
hallintaan.



Tarkasteltiin eri 
kasvualustarakenteita perustuen 
mm. VTT:n Stormfilter hankkeen 
tuloksiin eri suodatinmateriaaleista



Huomioita

Kuvat 9/2020 ensimmäisen kesän jälkeen. 

Suoja-aidat poistetaan.

- Laskennallisesti hulevesien aiheuttamaa kuormitusta saatiin vähennettyä 
merkittävästi

- Kadulla näkyy, että kiintoainesta on jäänyt reilusti mm. tulorakenteisiin, 
puhdistetaan keväisin

- Suunnittelussa huomioitu mittausmahdollisuudet, vasta ensimmäinen 
katuosuus on valmis



Esimerkkituloksia, Ämmässuon
biosuodatusalueiden suunnittelu



Johtopäätöksiä
• Suunnittelun pohjana palvelevat parhaiten 

valuma-aluetasoiset selvitykset

• Saadaan kohdennettua 
kustannustehokkaasti oikeanlaiset 
toimenpiteet soveltuvaan paikkaan ja 
määritettyä laadunhallinnan tavoitetaso 
suhteessa käytettävissä olevaan tilaan.

-> millä alueilla rakenteiden vaikuttavuus on 
suurin

-> minkä tyyppinen rakenne olisi soveltuvin

• Usein käytettävissä oleva tila ei ole aina 
optimaalisessa paikassa, sitten lähdetään 
pohtimaan vaihtoehtoja…

Toimenpiteiden 
kohdistaminen

Toimenpiteiden 
valitseminen

Tarvittavat 
tilavaraukset

Vaikutusten 
arviointi

Päätöksen teko



Johtopäätöksiä
• Lisää tutkimustietoa kaivattaisiin monista rakenteista Suomen oloissa
• Konkreettisia tutkimustarpeita laadunhallinnan suunnittelun tueksi ovat 

vedenlaadun selvitysten lisäksi mm. vedenläpäisevyyskertoimet uudehkoista 
suodatusmateriaaleista

• Huleveden laatua voidaan arvioida perustuen olemassa oleviin tutkimuksiin
• Sekä maankäytön kuormitus että rakenteen kyky vähentää kuormitusta

• Tarkastelualueen nykytilanteen mittaukset ja vastaanottavan vesistön 
vedenlaadun mittaukset auttavat suunnittelussa

• Suunnittelukohteessa tehtävät vedenlaadun ja virtaaman mittaukset ovat 
arvokkaita käsittelyratkaisun rakentamisen jälkeen seurantatiedon saamiseksi 
rakenteen toimivuudesta



Kiitos! Kysymyksiä?

Lisätietoja: 
TkT Johanna Jalonen
johanna.jalonen(at)ramboll.fi


