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Selite

Vedenjakaja

Osavedenjakaja

Huleveden johtamisreitti (pääsääntöisesti avouoma tai

painanne)

Virtaussuunta

Kiinteistökohtainen hulevesien hallinta, vaativuusluokka 1

(vaativuusluokkien 2 ja 3 ulkopuoliset uudet tontit)

Kiinteistökohtainen hulevesien hallinta, vaativuusluokka 2

(rajaus osoittaa soveltamisalueen ja nuoli hulevedet

vastaanottavan virtausreitin)

Kiinteistökohtainen hulevesien hallinta, vaativuusluokka 3

(rajaus osoittaa soveltamisalueen ja nuoli hulevedet

vastaanottavan virtausreitin)

Alueellinen hulevesien hallinta, esim. viivytysalue,

tulvaniitty, imeytys tai suodatus.
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Kiinteistökohtainen hallinta, koko alue:

- Kadun reunassa on avo-oja tai vaihtoehtoisesti painanne, jossa linjakuivatus tai

salaojakuivatus.

- Piha- tai kattovesiä ei saa liittää putkella suoraan mahdolliseen kadun hulevesilinjaan.

Putkella liitetään vain salaojavesiä.

- Kiinteistökohtaisten viivytys- tai imeytysrakenteiden ylivuotovedet johdetaan tontin sisällä

painanteilla tai kouruilla kadun reunaan.

Kiinteistökohtainen hallinta, taso 3 (teollisuusalueen hulevedet sekä alueet, joilla

hulevedet johtuvat eroosioherkkiin uomiin tai suoraan arkaan vesistöön)

- Hulevedet imeytetään tai viivytetään tontilla. Viivytystilavuutta tulee olla katto- ja

piha-alueen vesille 1 m3 jokaista 100 päällystettyä m2 kohti. Viivytys- tai imeytysrakenne

kuivatetaan tarvittaessa salaojalla, joka liitetään kadun hulevesilinjaan.

Kiinteistökohtainen hallinta, taso 2 (muut alueet)

- Hulevedet imeytetään tai viivytetään tontilla. Viivytystilavuutta tulee olla katto- ja

piha-alueen vesille 0,5 m3 jokaista 100 päällystettyä m2 kohti. Viivytys- tai imeytysrakenne

kuivatetaan tarvittaessa salaojalla, joka liitetään kadun hulevesilinjaan.

Kiinteistökohtainen hallinta, taso 1 (alueet, joilta hulevedet johtuvat maastoon tai

pieniin ojiin)

- Ei erillistä viivytystilavuutta (kattovesien johtamiseen tarvittavat tontin sisäiset painanteet ja

kourut riittävät tarvittavaan hulevesien viivytykseen)

LUONNOS

Maankäyttöluonnos VE2, vaikutus vastaanottaviin vesistöihin

- Rakentamisen aikana kiintoaineskuormitus järviin voi olla paikoin voimakasta, koska

korttelialueet sijoittuvat osittain myös eroosiolle herkemmille alueille. Kuormituksen hallinta

edellyttää työmaavesien imeyttämistä mahdollisimman paljon. Työmaiden kuivatusvedet tulee

käsitellä laskeuttamalla ennen nykyiseen ojastoon laskemista. Erityisesti teollisuusalueen

osalta työmaavesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota (vedet johtuvat viitasammakoiden

elinalueelle).

- Rakentamisen jälkeen kuormitusta voidaan hallita kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla (normaalit

sateet) ja yleisille alueille sijoittuvilla viivytysrakenteilla (poikkeustilanteiden rankkasateet).

- Taivallammiin johtavilla virtausreiteillä on tilaa yleisille alueille rakennettaville viivytyksille

melko niukalti. Tämä johtaa tiukempiin kiinteistökohtaisiin viivytystarpeisiin. Avouomille tulee

jättää riittävästi (väh. 20 m) tilaa, jotta uomia terassoimalla voidaan toteuttaa

viivytystilavuutta. Pääuomien eroosiosuojaus ja riittävän loivaksi luiskaaminen on tärkeää.

- Ennen Taivallampea kosteikkojen perustaminen on mahdollista, mutta alueen entinen käyttö

viljelysmaana saattaa rajoittaa ratkaisun käyttökelpoisuutta maan korkean fosforipitoisuuden

vuoksi. (Kosteikko voi toimia fosforihuuhtouman lähteenä)


