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1. JOHDANTO

1.1 Hankkeen taustaa

Ellintien asemakaavamuutos nro 820, länsiosa, sijoittuu Kangasalan keskustaan. Selvitys laadittiin
kohteen kaavaehdotus- ja tontinkäyttösuunnitelmat huomioiden.

Suunnittelukohteen asemakaavoituksen ja jatkosuunnittelun tueksi tehdyssä hulevesiselvityksessä
määritettiin AK820 länsiosan alueelle soveltuvat hulevesien hallintaratkaisut sekä niiden ohjeelli-
nen tilantarve.

Kohteessa erityistä huomiota tulee kiinnittää Kirkkojärven NATURA-alueen suuntaan johtuvien ve-
sien laadulliseen hallintaan. Lisäksi on otettava huomioon hulevesivirtaamien hallinta sekä pohja-
veden suojelu  ja muodostuminen.

Hankkeen työryhmä:

Tilaaja
Mari Seppä Kaupunginarkkitehti

Ramboll
Lassi Lahti Pääsuunnittelija
Päivi Jonkka-Haavisto Tarkastus, projektipäällikkö

1.2 Käytetty koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmä

Suunnitelmassa on käytetty järjestelmää EUREF-GK24 / N2000.

2. SELVITYSALUEEN KUVAUS

2.1 Sijainti ja nykyinen maankäyttö

Selvitysalue sijaitsee Kangasalan kaupungin ydinkeskustan eteläreunassa. Kohde sijaitsee Kan-
gasalan tärkeimmän sisääntuloväylän, Tampereentien varrella rajautuen siihen itäosastaan.  Sel-
vitysalue rajautuu pohjoisosastaan Finnentiehen, länsiosastaan Liisantiehen sekä eteläosastaan
Ellintiehen ja valtatien 12 (Lahdentie) ramppiin.

Selvitysalueella sijaitsee nykyään supermarket ja muita liiketiloja pysäköintialueineen sekä yksi
pientalotontti. Selvitysalue  on kooltaan noin 2,3 ha.
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Kuva 2.1. Selvitysalueen sijainti ja lähiympäristön topografia.

2.2 Hydrologia

Suunnittelualueen hulevesien johtumista nykytilanteessa on kuvattu Nykytila ja hydrologia – liite-
kartalla N2.

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkojärven valuma-alueella.

Selvitysalueella on olemassa oleva tiheä hulevesiviemäriverkosto. Eevantiellä ja Finnentiellä sijait-
sevia hulevesiviemäreitä pitkin selvitysalueelle ohjautuu hulevesiä myös alueen pohjoispuolelta
Kangasalantieltä asti. Eevantietä laskeva hulevesiviemäri on kooltaan 300 M. Muutoin huleve-
siviemäriverkosto on verkostokartan mukaan pienidimensioista (160 M) tai sen koosta ei ole var-
muutta.

Supermarketin kiinteistön katto- ja salaojavedet on nykytilassa johdettu rakennuksen koilliskul-
massa olevalle perusvesipumppaamolle, josta ne on liitetty kiertoliittymän/ Tampereentien hule-
vesiviemäriin (315 PVC / 400 B). Kaikki pysäköintialueilla muodostuvat hulevedet on nykytilan-
teessa imeytetty tontille imeytyskaivoilla ja erillisellä imeytyskentällä. Imeytyskentältä ja eteläi-
simmältä pysäköintialueelta on ylivuoto eritasoliittymän sivuojaan.

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkojärvi-Keisarinharju pohjavesialueella (0421101) pohjavesialueen
muodostumisalueen ulkopuolella (kuva 2.2). Kirkkojärvi-Keisarinharjun pohjavesialue on luoki-
teltu luokkaan II (muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Pohjaveden päävirtaussuunta
on koko Kirkkoharju-Keisarinharjun pohjavesialueella luoteesta kohti kaakkoa ja Kaivannon kana-
vaa. Kirkkoharju-Keisarinharjun pohjavesialueella ei sijaitse tällä hetkellä kunnallista vedenotta-
moa. Alueen pohjavettä hyödynnetään yksittäisistä kiinteistökohtaisista kaivoista. Kirkkoharjun
hydrologisen seurantapisteen laatutarkkailun perusteella pohjavesialueen pohjavesi täyttää suu-
relta osin talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja -suositukset (STM:n asetus talousveden laa-
tuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015) lukuun ottamatta rautaa ja mangaania, joi-
den pitoisuudet ylittävät ajoittain annetut laatusuositukset (Kangasalan pohjavesialueiden suoje-
lusuunnitelma, Ramboll 2021).

Kirkkojärvi
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Kuva 2.2. Suunnittelukohde sijaitsee Kirkkojärvi-Keisarinharjun pohjavesialueella pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolella. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella nuolella.

2.3 Luonnonympäristö ja maaperä

Asemakaavan muutosalueen 820 länsiosat ovat kokonaan rakennettua ympäristöä. Kirkkojärvi,
johon suunnittelualueen hulevedet johtuvat, on arvokas lintuvesi. Kirkkojärvi on hyvin rehevä ja
kasvillisuudeltaan monipuolinen. Alueen linnusto on erittäin monipuolista ja  etenkin muutonai-
kaiset yksilö- ja lajimäärät ovat hyvin korkeita.  Kirkkojärven NATURA-alue on kansainvälisesti
arvokas kosteikko- ja linnustoalue, yksi Suomen 49 Ramsar-alueesta.

Suunnittelualueen maaperä on maaperäkartan mukaan hiekkaa. Alueella muodostuvien hulevesien
imeyttäminen maaperään pitäisi siten olla maaperäolosuhteiden puolesta mahdollista.

Selvitysalueella sijaitsee MATTI-rekisteriin  merkittyjä kohteita (Lähde: Kangasalan pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelma 2021, Ramboll). Matti  on valtakunnallinen maaperän tilan tietojärjes-
telmä, jossa on tietoa alueista, joiden maaperään on voinut päästä haitallisia aineita. Kohdissa,
mihin suunnitellaan hulevesien imeytystä, tulisi huomioida maaperän puhtaus.

3. TULEVA MAANKÄYTTÖTILANNE

3.1 Maankäytön muutokset

Asemakaavalla osoitetaan Ellintien alueelle mahdollisuus supermarketin muuttamiseen hyper-
marketiksi ja sitä palvelevien paikoitusalueiden parantaminen. Lisäksi eritasoliittymän ramppien
linjauksia muutetaan, joka mahdollistaa laajempaa rakentamista tuloväylien läheisyyteen.

3.2 Maankäytön muutoksen vaikutus huleveden määrään ja laatuun

Uusi hypermarket ja sen rakenteelliset pysäköintialueet sijoittuvat alueella, joka jo nykyisellään on
rakennettua (kuva 3.1). Jo nykytilanteessa selvitysalueella sijaitsee melko runsaasti vettäläpäise-
mätöntä kattopinta-alaa sekä kestopäällystettyjä alueita. Alueen länsipäädyssä sijaitsee kuitenkin
nykytilanteessa myös vettäläpäiseviä sorapäällysteisiä paikoitusalueita. Selvitysalueella sijaitseva
omakotitontin alue on suurelta osin nykytilassa vettäläpäisevää aluetta.
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Kuva 3.1. Maankäyttö nykyisellään ilmakuvana (vas.) sekä uusien liiketilojen ja pysäköintilaitoksien karkeaa
sijoittumista (oik). Selvitysalue on  rajattu karkeasti katkoviivalla.

Läpäisemättömän pinta-alan arvioidaan kasvavan suunnittelualueella karkeasti vain n. 0,2 -0,3
hehtaarilla nykytilanteeseen nähden. Alueen kiinteistöillä muodostuvia hulevesiä ei saatujen tieto-
jen mukaan supermarketin kattovesiä lukuun ottamatta johdeta kuitenkaan nykytilassa pääsään-
töisesti kaupungin hulevesiviemäreihin. Kiinteistöillä muodostuvat hulevedet imeytetään ja ne
imeytyvät nykytilanteessa pääosin maaperään syntypaikoillaan. Selvitysalueen läpäisemättömän
pinnan lisääntyminen tarkoittaa tästä lähtökohdasta käsin tyypillisillä mitoitussateilla karkeasti ar-
violta jopa 150 l/s virtamaalisäystä alapuolisiin hulevesirakenteisiin nykytilanteeseen verrattuna,
mikäli hulevesien hallintatoimenpiteitä ei selvitysalueella tehdä.

Hulevesien laatu heikkenee kohteessa erityisesti rakentamistöiden aikana. Kohteen rakentamisen
jälkeen huleveden laatuun aiheuttavat epäpuhtauksia lähinnä maanpäälliset paikoitusalueet, huol-
topiha-alueet ja katualueet. Henkilöajoneuvoliikenne lisääntyy suunnittelualueella hypermarketin
myötä. Huleveden laadullisen käsittelyn suositeltavia toimenpiteitä rakentamisen aikana on esitelty
kohdassa 5.1 ja lopputilanteessa kohdassa 5.2.

4. HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOH-
DAT

Selvitysalueen muutosalueella hulevesien hallinnan lähtökohtana ja reunaehtoina ovat:

- Kuntaliiton hulevesioppaan suosittamat hulevesien hallinnan periaatteet:
- Hulevesien muodostumisen vähentäminen
- Hulevesien hyödyntäminen, puhdistus ja viivyttäminen syntypaikalla

- Asemakaavaehdotus (01/2019) sekä tontinkäyttösuunnitelmat (01/2021) ja siinä esitetyt
vaiheistukset. Alueen itäreunan eteläosan myöhäisempi maankäyttö. Hulevesirakenteet tu-
lee rakentaa osaksi korkealuokkaisia kaupunkikuvallisia viheralueita, joihin voidaan liittää
jalankulkualueita ja oleskelua.

- Asemakaavan sijoittuminen Kirkkojärven NATURA-alueen valuma-alueelle asettaa huleve-
den laadunhallinnalle erityisiä vaatimuksia.

- Kaavaselostuksessa mainitaan mm. että selvitysalueella muodostuvia hulevesiä ei saa joh-
taa Lahdentien (VT12) ojiin.

- Alueen sijaitseminen II-luokan pohjavesialueella

- Pohjaveden muodostumisen ja määrällisen pysyvyyden turvaamiseksi puhtaita hu-
levesiä ei tule tarpeettomasti johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Puhtaat huleve-
det, kuten kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää niiden syntypaikalla (omalla ton-
tilla) (Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ramboll 2021).

- Hulevesien maahan imeytyksessä tulee huomioida hulevesien laatu. Piha-alueiden
ja -katujen hulevedet voidaan imeyttää maahan pohjavesialueella, mikäli niistä ei
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aiheudu riskiä pohjaveden laadulle (Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunni-
telma, Ramboll 2021).

- Mikäli hulevedet sisältävät haitta-aineita ja niistä voi aiheutua riskiä pohjaveden
laadulle, tulee hulevedet johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle (Kangasalan pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelma, Ramboll 2021).

- Maaperässä sijaitsevat haitta-aineet on huomioitava imeytyksen suunnittelussa

- Niiltä osin, kun hulevesiä ei voida imeyttää pohjavesialueella: Viivytystilavuuden mitoituk-
sen yleisenä lähtökohtana uudisrakentamisen osalta suositellaan pidettäväksi 10 mm sa-
detta, joka vastaa 1 m3 viivytystilavuutta 100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohden. Kohteen
alapuolella, mihin alueen hulevedet päätyvät, sijaitsee pienidimensioiset Liisantien huleve-
siviemärit.

Suunnittelussa sovellettiin, ja olisi hyvä jatkosuunnittelunkin osalta soveltaa, vähintään taulukon
4.1 mukaisia mitoitussateita Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) mukaisesti. Muodostuvien huleve-
sien määrän arviointiin käytettiin taulukon 4.2 mukaisia valuntakertoimia.

Taulukko 4.1: Hulevesien hallinnan ja johtamisen suunnittelussa käytetyt mitoitussateet.

Tarkoitus
Sademäärä
(mm)

Rankkuus (l/s*ha) ja toistuvuus sateen kes-
tolla 15 minuuttia

Laadullinen hallinta lopputilanteessa ja
rakentamisen aikana

2-4 22-50
Useammin kuin kerran
vuodessa

Määrällinen hallinta 10 110(-150) Kerran 3-5 vuodessa

Taulukko 4.2: Hulevesien hallinnan suunnittelussa käytetyt valuntakertoimet.
Maankäyttö Valumakerroin
Viheralue 0,05
Asfalttipäällysteiset tiet ja kadut 0,8
Talojen katot ja pysäköintikannet 1,0

5. HULEVESIEN HALLINTA

5.1 Rakentamistyön aikana muodostuvat hulevedet

Rakentamisen aikaisessa hulevesien hallinnassa on tässä kohteessa huomioitava ensisijaisesti poh-
javeden suojelu, mutta tontin ulkopuolelle johdettavan hulevesiosuuden osalta myös kiintoaines-
kuormituksen leikkaaminen. Rakentamisen aikaisten hulevesien haitta-ainekuormitus on erityisesti
kiintoaineen osalta tyypillisesti moninkertainen lopulliseen tilanteeseen verrattuna. Maamassojen
puhtauden varmistaminen tulee huomioida myös rakentamisen aikaista hulevesien hallintaa suun-
niteltaessa.

Työmaalla tulee suojata polttoainesäiliöt, haitallisia aineita sisältävät rakennustarvikkeet, jätteet
ym. valuvalta vedeltä ja sateelta. Eroosion ehkäisyyn voidaan tehokkainten vaikuttaa työmaan
suunnittelulla.

Rakennustyömaan hulevesien hallintaa ja mitoitusta on käsitelty ohjeessa RT 89-11230. Rakenta-
misen aikaisten imeytys- ja laskeutuspainanteiden tilavaraus on oltava kaikissa tilanteissa vähin-
tään 1,5 % työmaa-alueen ”auki” olevasta pinta-alasta (RT-kortin 89-11230 mitoitusohjeen mu-
kaisesti).
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Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintarakenteena voidaan hyödyntää etukäteen rakennetta-
via lopullisia huleveden hallinta-alueita, siten että työmaavedet johdetaan selkeytyksen lisäksi
eteenpäin suodattavan maakerroksen/suotopadon läpi. Lopputilanteen huleveden hallintaan va-
rattuja puhtaiden vesien imeyttämisjärjestelmiä ei suositella tukkeutumissyistä käytettävän ra-
kentamisen aikana muille kuin valmiiden kattopintojen vesille. Työmailla muodostuvat hulevedet
ehdotetaan käsiteltäväksi paikoilla, joihin myöhemmin toteutetaan lopulliset hallinta-alueet (ks.
suunnitelmakartta S1).

Rakentamisen aikaiset huleveden hallinta-alueet tulisi kunnostaa rakennustöiden päätyttyä lopul-
liseen muotoon ja kuntoon, jolloin mm. lietteet poistetaan, lopulliset suodatuskerrokset rakenne-
taan ja työnaikaiset suotopadot puretaan. Hallinta-alueiden rakentamiseen hyvissä ajoin ennen
muuta rakentamista tulisi varautua, jotta esim. maanpäällisten rakenteiden eroosiosuojana toimiva
kasvillisuus ehtisi kehittyä hallinta-alueille ennen niiden käyttöönottoa. Hallinta-alueelle tulisi joh-
taa kaikki ne hulevedet, jotka eivät imeydy työmaa-alueella.  Rakentamisen aikaisessa hulevesien
johtamisessa tulee varautua myös huleveden pumppaamiseen.

5.2 Hulevesien hallinta lopputilanteessa suunnittelukohteessa

Hulevesien ensisijaisena hallintatoimenpiteenä tulee pyrkiä vähentämään hulevesien muodostu-
mista. Hulevesien muodostumiseen voidaan vaikuttaa, keinoina mm.:

- Läpäisemättömien pintojen minimointi ja läpäisevien pintojen suosiminen (esim. kenno-
sorapinta asfalttipihan sijaan, reikäkivetys tai nurmetus kiviverhoilun sijaan)

- Runsaan kasvillisuuden suosiminen (isot puut, nykyisen puuston säilyttäminen).

Pohjavesialueilla suositellaan yleisesti likaisen jakeen ja puhtaan jakeen (esim. kattovedet) joh-
tamista erillisissä järjestelmissä, jolloin puhdas jae voidaan imeyttää maaperään ilman käsitte-
lyä. Tässä kohteessa likaisempi hulevesijae (liikennöidys alueet) sen sijaan suositellaan käsiteltä-
väksi laadullisessa järjestelmässä ennen imeyttävään järjestelmään johtamista.

Hulevesien hallintatoimenpiteet on esitetty liitekartalla S1 ja kuvattu tässä luvussa. Liitekartalla S1
on esitetty ohjeellisia esimerkkejä hulevesien hallintarakenteiden sijoittumisesta ja mitoituksesta
kiinteistöillä. Hulevesien käsittelyalueiden rajaukset on laadittu viitteellisinä ohjaamaan asemakaa-
voitusta ja jatkosuunnittelua. Kaavamääräyksiin, esim. yleismääräys,  on hyvä sisällyttää kiinteis-
tökohtaiset määrälliset velvoitteet (kohta 5.2.1). Kaikki läpäisevät pinnoitteet huomioidaan viivy-
tysrakenteen mitoituksessa siten, etteivät ne lisää rakenteilta vaadittua viivytystilavuutta.

Tulvareittien tarkoitus on johtaa rankkasateiden muodostamat hulevedet hallitusti vastaanotta-
vaan vesistöön ja ehkäistä siten tulvavahinkojen syntymistä. Tulvareitti tulee suunnitella ja säilyt-
tää avoimena ja esteettömänä ympäristöään alempana olevana painanteena. Tarvittaessa huleve-
siviemäri mitoitetaan tulvamitoituksella, vrt. kohta 5.2.3.

5.2.1 Hulevesien hallinnalle asetettava yleismääräys

Yleismääräyksessä suositellaan tuotavan esiin seuraavia asioita:

- Kiinteistöjen nykyisten käyttöön jäävien hulevesilinjojen johtaminen myös tulevassa tilan-
teessa nykyisiin liitospisteisiin on sallittua. Uudet viivytys- ja käsittelyvaatimukset koskevat
vain uusilla ja saneerattavilla kiinteistön osilla muodostuvia hulevesiä.

- Kaikki tontin vettäläpäisemättömillä pinnoilla muodostuvat  hulevedet, poislukien liiken-
nöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet, on ensisijaisesti imeytettävä tontilla tai muulla
asemakaava-alueen osalla.

- Imeytysrakenteita saa sijoittaa vain sellaisille alueille, joilla maaperän on todettu olevan
tutkitusti puhdasta.
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- Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia
hulevesiä viivyttää tontilla tai tarkoitusta varten osoitetulla rasitealueella siten,  että viivy-
tysrakenteen mitoitustilavuus on yksi kuutiometri jokaista sille kohdistuvaa sataa vettälä-
päisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Täyttyneen viivytysrakenteen tyhjeneminen tulee
kestää vähintään 2 h ja korkeintaan 12 tuntia sateen päättymisestä. Rakenteessa tulee
olla suunniteltu ylivuoto.

- Tontin liikennöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet on johdettava öljynerotuskaivon
kautta ennen niiden liittämistä hulevesien viivytys-/imeytysrakenteeseen. Pysäköintitalon
kattopysäköinnissä muodostuvat hulevedet on johdettava öljynerotuskaivon ja suodatta-
van rakenteen kautta ennen niiden liittämistä viivytys-/ imeytysrakenteeseen. Suodatta-
van rakenteen lammikoitumistilavuus on 0,4 kuutiometriä jokaista sille kohdistuvaa katto-
pysäköinnin sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Rakenteessa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

5.2.2 Selvitysalueen itäosa

Kiinteistöjen nykyisten käyttöön jäävien hulevesilinjojen johtaminen myös tulevassa tilanteessa
nykyisiin liitospisteisiin on sallittua. Uudet viivytys- ja käsittelyvaatimukset on osoitettu koskemaan
uusilla ja saneerattavilla kiinteistön osilla muodostuvia hulevesiä.

Uuden kevyenliikenteen alikulun rakentaminen katkaisee Tampereentien varressa kulkevan nykyi-
sen hulevesiviemärin. Ennen alikulun rakentamista kiertoliittymän ja Tampereentien hulevesilinjat
on käännettävä Myllystenpohjantien hulevesilinjaan.

Selvitysalueen itäosiin jää alueita, joissa kiinteistön hulevesien imeyttäminen ja muu hallinta on
mahdollista esitettyjen yleismääräysten mukaisia ohjeita noudattaen.

5.2.3 Selvitysalueen keski- ja länsiosa

Uusi maankäyttö katkaisee Ainontien ja Eevantien nykyisin Ellintielle johtavat hulevesiviemärit.
Tämän vuoksi kyseiset hulevesilinjat on käännettävä Finnentien kautta Liisantielle. Finnentiellä ja
Liisantiellä sijaitsee runsaasti nykyistä kunnallistekniikkaa (mm. vesijohto, jätevesiviemäri, kauko-
lämpölinja sekä sähkö- ja telekaapeleita).

Uusi maankäyttö katkaisee Ainontien nykyisen tulvareitin  Ellintielle. Finnentien ja Liisantielle suun-
niteltavien uusien hulevesijärjestelmien mitoituksessa on huomioitava esteetön tulvareitti Ainon-
tieltä Liisantielle.

Suunnitelmassa on esitetty viitteellinen sijoituspaikka ja laajuus maanalaiselle hulevesien viivytys-
/imeytysrakenteelle. Viivytysrakenteen on esitetty tilavaraus 150 m2 on määritetty 1 m korkealle
rakenteelle. Tilavarauksella on pyritty varautumaan tonttien x ja y kaikkien vettäläpäisemättömillä
pinnoilla muodostuvien hulevesien määrälliseen hallintaan esitettyjen yleismääräysten mukaisesti.
Määrälliseksi hallintatoimeksi soveltuu tässä kohteessa puhtaan ja alueella käsitellyn huleveden
imeytystä edistävä ja viivyttävä maanalainen järjestelmä. Vesien imeyttämisen tehostamiseksi ja
varmistamiseksi myös imeytysrakenteiden yhteyteen suositellaan varattavaksi maanalainen varas-
totilavuus.

Suunnitelmassa on esitetty viitteellinen tilavaraus pysäköintitalon kattopysäköinnin vesien laadul-
lista käsittelyä varten. Pysäköintialueen  vedet on esitetty käsiteltäväksi maanpäällisessä suoda-
tusrakenteessa (esim. biosuodatusrakenne/sadepuutarha)  ennen niiden johtamista em. maanalai-
seen hulevesien viivytys/imeytysrakenteeseen. Rakenteen lammikoitumistilavuus on määritetty si-
ten, että se pystyy käsittelemään keskimäärin n. 90 % vuotuisista sadetapahtumista.
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Kuva 5.1. Finnentien varteen esitetään maanpäällistä huleveden laadullista käsittelyaluetta paikoitusalueiden
hulevesille (kuva Ramboll 04/2021).

Kuva 5.2. Liisantien varteen esitetään maanalaista huleveden määrällistä käsittelyaluetta. Kohdalla suositel-
laan puhtaan ja käsitellyn huleveden imeyttämistä (kuva Ramboll 04/2021).
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5.2.4 Selvitysalueen eteläosa (paikoitusalueet)

Selvitysalueen eteläosan pysäköintialueilla muodostuvat hulevedet on nykytilanteessa imeytetty
tontille imeytyskaivoilla ja erillisellä imeytyskentällä. Imeytyskentältä ja eteläisimmältä pysäköin-
tialueelta on ylivuoto eritasoliittymän sivuojaan.

Eteläisimmälle paikoitusalueelle on suunniteltu rakentamista uuden Lahdentien ramppilinjauksen
välittömään läheisyyteen. Uuden rakentamisen myötä myös Ellintien nykyinen hulevesiviemärin
saneeraaminen suurempaan putkikokoon tulee mietittäväksi. Ellintiellä sijaitsee tällä hetkellä
pieni 160 M kokoinen hulevesiviemäri.  Selvitysalueen länsiosaan on esitetty tilavaraus huleveden
määrällisen hallintarakenteen toteuttamiseen (kohta 5.2.3).  Kyseisessä tilavarauksessa on va-
rauduttu myös tämän eteläisen pysäköintialueen tulevan, mahdollisesti hyvinkin tiiviin, rakenta-
misen hulevesien hallintaan.

5.2.5 Selvitysalueen alapuoliset alueet

Selvitysalueen alapuolella sijaitsevan Liisantien nykyisen hulevesiviemärin koko ja viettokalte-
vuus eivät ole tiedossa. Liisantien hulevesiviemäri tulisi saneerata tarvittaessa alustavasti arvioi-
den kokoon 560 M. Mitoitusta tarkennetaan viettokaltevuustietojen tarkentuessa.

Lahdentien (VT12) ja sen ramppien alitse kulkevat rummut on hyvä käydä tarkistamassa suunni-
telmakartan S1 mukaisesti.

6. YHTEENVETO

Tässä hankkeessa annettiin ehdotuksia ja suosituksia hulevesien hallitsemiseksi ja johtamiseksi
asemakaavan 820 länsiosan muutosalueelle. Suunnitelma laadittiin kaavaehdotuksen ja tontin-
käyttösuunnitelmien pohjalta.

Hallintasuunnitelman päätavoitteena oli esittää toimenpiteet, joilla hallittiin suunnittelualueelta
purkautuvien hulevesien määrää, virtaamaa ja laatua siten, että ne eivät muutu merkittävästi
nykytilanteeseen nähden tai aiheuta haittaa vastaanottaville ekosysteemeille, kuten Kirkkojärven
NATURA2000-alueelle ja hulevesijärjestelmille. Kohde sijaitsee II-luokan pohjavesialueella. Hule-
vesisuunnitelma antaa lähtökohdat hulevesien johtamisen ja hallinnan huomioimiselle asemakaa-
vassa. Selvitys ja suunnitelma antavat lähtökohdat myös hulevesien hallinnan jatkosuunnitte-
lulle.

Hulevesien hallinnassa pyritään hajautettuun, hulevesien syntypaikoilla tapahtuvaan hulevesien
hallintaan. Hulevesien hallinnan kaavamääräykseksi ehdotetaan yleismääräystä, joka edellyttää
ensisijaisesti puhtaiden hulevesien imeyttämistä tontin alueella tai ainakin selvitysalueella. Imey-
tysrakenteisiin olisi toteutettava suunnitellut ylivuodot poikkeustilanteiden varalta. Paikoitusalueilla
muodostuvien hulevesien hallinta esitetään selvitysalueella toteutettavaksi siten, että nämä vedet
käsitellään suodattamalla sekä öljynerottimissa ennen johtamista määrälliseen hallintarakentee-
seen. Liikennöityjen alueiden vedet esitetään myös johdettavaksi öljynerottimien kautta ennen
määrälliseen hallintaan johtamista. Määrällinen hallintatoimeksi soveltuu tässä kohteessa huleve-
den imeytystä edistävä ja viivyttävä maanalainen järjestelmä.   Niiltä osin kun hulevesiä ei pystytä
imeyttämään, on hulevesiä viivytettävä siten, että varataan 1 m3 huleveden säiliö- tai allastila-
vuutta jokaista 100 vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden olisi tyhjen-
nyttävä 2-12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulisi olla hallittu ylivuoto suunnitelluille
tulvareiteille. Puhtaiden vesien imeyttämisen tehostamiseksi ja varmistamiseksi suositellaan va-
rattavaksi maanalainen varastotilavuus.

Jatkosuunnittelussa erityisesti huomioitava:
1) Natura-alueen sekä pohjaveden suojelunäkökulma jokaisessa toteutusvaiheessa.

2) Maankäytön vuoksi katkeavien tulvareittien korvaaminen uusilla tulvareiteillä
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3) Saneerattavaksi suunniteltujen hulevesiviemärien tarkempi suunnittelu ja mitoitus tar-
kentuneiden lähtötietojen pohjalta

4) Imeytysrakenteiden sijoittelun varmistaminen. Imeytysrakenteen sijoittaminen vaatii jat-
kopohjatutkimusten tekemistä. Imeytystä suunniteltaessa on varmistuttava maamasso-
jen puhtaudesta. Sijoittelussa tulee huomioida maaperäolosuhteiden lisäksi riittävä etäi-
syys rakennusten perustuksiin sekä esim. maisemalle tärkeisiin puihin. Lisäksi imeytyk-
sen sijoittaminen riittävän syvälle tulee huomioida.

5) Viivytysrakenteiden riittävän pieneksi kuristetut purkuvirtaamat.


