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Kalliolan-Paimelan osayleiskaava – Liite 5c                                                               
Hulevesien hallintajärjestelmiä ja rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

1 Esimerkkejä hulevesien hallinnan järjestelmistä 

1.1 Kortteli- ja tonttikohtainen hulevesien hallinta 

Kohteissa, joissa olemassa oleva maaperä on todennäköisesti vettä hyvin läpäisevää tai hyvin läpäisevä maa-
perätaso on tarpeeksi lähellä läpäisemättömästä maapintakerroksesta, suositellaan hulevesien hallintaa en-
sisijaisesti imeyttämällä. Suurin osalla suunnittelualueelta ei sijaitse merkittäviä pohjavesialueita tai luonnon-
suojelualueita, joten hulevesien imeyttäminen on sen perusteella turvallista. Mikäli kohteen toiminnan joh-
dosta alueella muodostuu kuitenkin poikkeavan likaisia hulevesiä, suositellaan hulevesien käsittelyn tehos-
tamista öljyn- ja hiekanerotuskaivojen avulla. 

Hulevesien imeytys voidaan toteuttaa mm. imeytyskaivannoilla tai -kentällä ja -kaivoilla. Esimerkki imeytys-
kentästä on esitetty alla olevissa kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 2). Imeyttävät menetelmät suositellaan tehtävän 
hajautetusti, jolloin yhden menetelmän valuma-alue ja mitoitusvesimäärä ei kasva suureksi. Järjestelmien 
yksityiskohtaiset mitoitukset tulee selvittää maankäytön jatkosuunnittelussa yhdessä maaperän vedenlä-
päisevyystutkimuksien kanssa. Rakenteissa tulee olla ylivuoto ja ne tulee sijoittaa vähintään 3 m etäisyydelle 
rakennuksista. Jotta imeytysrakenteet eivät ajan saatossa tukkeutuisi kiintoaineksesta, tulee pihavedet esi-
käsitellä ennen imeytystä. Esikäsittely voidaan toteuttaa esimerkiksi hiekanerotuskaivojen avulla. 

 
Kuva 1. Tyyppikuva tonttikohtaisesta imeytyskentästä. 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Raportti 2 (15) 
   
25.6.2020   
   
 
 
 

 

   
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva 2. Tyyppikuva imeytyskaivosta1 ja kiintoainesta erottelevasta kaivorakenteesta2. 

Hulevesien muodostumista voidaan lisäksi ehkäistä suosimalla vettä läpäiseviä päällysteitä. Esimerkiksi rei-
kälaattojen tai -kiveyksien käytöllä mm. jalankulku- ja pysäköintialueilla voidaan vähentää hulevesien muo-
dostumista ja parantaa muodostuvan pintavalunnan laatua.  

Vettä läpäisevillä päällysteillä voidaan tehokkaasti pidättää usein toistuvat, sademäärältään vähäiset sadeta-
pahtumat. 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). Kyseiset sademäärät vastaavat esimerkiksi kerran vuodessa toistuvia 20 min ja 
45 min sadetapahtumia. Vastaavissa tutkimuksissa päällysteen vedenpidätys säilyi noin 50 – 60 %:ssa, kun 
sadetapahtumat olivat sademäärältään suurempia (17 – 27 mm). Sademäärät vastaavat Suomen olosuhteissa 
kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa 30 min ja 120 min sadetapahtumia. Sademäärän lisäksi laatoituksen 
saumavälien koolla ja pohjarakenteiden paksuudella todettiin olevan vaikutus vedenpidätyskykyyn, leveä 
saumaväli ja paksu rakennekerros kasvattavat vedenpidätyskykyä3. Myös sadetapahtumia edeltävät maape-
rän kosteusolosuhteet vaikuttavat läpäisevien päällysteiden veden pidätyskykyyn.4  

Usein toistuvien, sademäärältään vähäisten sateiden pidättämisellä voidaan ehkäistä myös hulevesien sisäl-
tämien epäpuhtauksien leviämistä, kun laatoituksen saumat pidättävät niin kutsuttua alkuhuuhtoumaa. Eri-
tyisen tehokkaasti läpäisevät päällysteet pidättävät tutkimuksien mukaan hulevesien sisältämän kiintoainek-

 
1 Kaarle Milen, Lahti Aqua Oy 
2 Smart Trap, Uponor, 2017 
3 Smith R D. 2006. Permeable Interlocking Concrete Pavements. Third Edition. 
4 D. Booth. et al. 1999. Field Evaluation of Permeable Systems for Improved Stormwater Management 
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sen. Läpäisevistä päällysteistä on saatavilla useita erilaisia kaupallisia tuotteita. Tutkittaessa erilaisien läpäi-
sevien päällysteiden, kuten vettä läpäisevän asfaltin, nurmella täytetyn reikälaatan sekä muovisen sora- ja 
nurmikennoston hydrologisia ominaisuuksia, on todettu ettei eri päällysteiden välillä ole merkittäviä eroja 
kun tarkasteltavana on usein toistuvat, sademäärältään pienet sadetapahtumat. Alla olevissa kuvissa (Kuva 
3 ja Kuva 4) on havainnollistettu ruohosaumaista betonilaatoitusta. 

Läpäisevät päällysteet ovat kuitenkin pääasiassa heikosti kulutusta ja kuormitusta kestäviä, joten niiden käyt-
töä suositellaan lähinnä kohteissa, joiden katuluokka on 5 (pientaloalueen asuntokadut, huoltoliikenteen 
väylät, henkilöautojen pysäköintialueet) tai luokka 6 (jalkakäytävät, pyörätiet, puistotiet).5 

 
Kuva 3. Vettä läpäisevä päällyste Tampereen Sampolassa. 

Kortteleilla, joilla maaperä on heikosti vettä läpäisevää, voidaan hulevesiä hallita edellä mainittujen läpäise-
vien päällysteiden lisäksi suodatuksen avulla. Mikäli korttelin korkeuserot mahdollistavat paksukerroksisien 
rakenteiden käyttöä, voidaan suodatus toteuttaa biosuodatusrakenteella, jossa on maanpäällinen lammikoi-
tumistila. Lammikoitumistila tarjoaa viivytystilavuutta hulevesille ja mahdollistaa suurempien hulevesimää-
rien imeyttämisen. Maanpäällisen lammikoitumistilan alla on kasvu- ja suodatuskerrokset sekä salaojitus. 
Biosuodatusrakenne edellyttää tyypillisesti noin 1,5 m rakennepaksuuden. Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on 
esitetty tyyppikuva biosuodatusrakenteesta. 

Biosuodatusrakenteet ovat käsittelyjärjestelmiä, jotka koostuvat vettä hyvin johtavista maakerroksista. Li-
säksi rakenteen pinnalla hyödynnetään kasvillisuutta, joka parantaa biosuodattimen puhdistuskykyä sekä 
pintakerroksen läpäisevyyttä. Biosuodatin koostuu kasvillisuuspinnasta, orgaanisesta kerroksesta ja yhdestä 
tai useammasta suodatinkerroksesta. Alimpana rakenteessa on kerros hyvin vettä läpäisevää materiaalia 
esim. karkeaa soraa. Alin kerros voidaan joko salaojittaa tai se voi toimia kuivatuskerroksena, josta veden 
annetaan imeytyä maaperään.6,7 

 
5 VVT, 2015, CLASS (Climate Adaptive Surfaces) 
6 Valtanen, M., Sillanpää, N., Hätinen, N., Setälä, H., 2010 Hulevesien imeyttäminen ja suodattaminen: haitta-aineet ja menetelmät. Kirjallisuusselvi-

tys. STORMWATER -hanke. 2010  
7 Kokkila, M., 2014. Biopidätysrakenne kohdennetussa huleveden laadunhallinnassa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. 
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Kasvit tehostavat öljyhiilivetyjen hajoamista ja auttavat säilyttämään pintakerroksen vettä läpäisevänä. Kas-
veiksi tulee valita paikallisiin oloihin sopivia lajeja. Etenkin ensimmäisinä vuosina istutettu kasvillisuus vaatii 
hoitoa ja muiden lajien kitkemistä.4,5 

Biosuodattimet pystyvät oikein toteutettuina poistamaan tehokkaasti hulevesistä raskasmetalleja, kiintoai-
nesta sekä öljyhiilivetyjä. Rakenteen huolellinen hydraulinen suunnittelu on tärkeää toiminnan kannalta, suo-
siteltava vedenjohtavuus suodatinkerroksille on 50-200 mm/h. Tällä läpäisevyydellä pidättyvyys rakenteessa 
on riittävää haitta-aineiden pidättymiseen suodatinrakenteessa. Kasvillisuuspinnan alla olevan orgaanista ai-
nesta sisältävän maakerroksen rooli etenkin raskasmetallien pidättymisessä on merkittävin.4 

 

 
Kuva 4. Tyyppikuvia biosuodatusrakenteesta8,9. 

Kortteleilla, joissa topografia ei mahdollista paksukerroksisten suodatusrakenteiden rakentamista, voidaan 
hulevesien hallinta toteuttaa suodattavilla murskepadoilla tai -kynnyksillä varustetuilla laskeutuspainan-
teilla. Kyseisissä järjestelmissä on biosuodatuksen tavoin maanpäällinen lammikoitumistila, joka mahdollis-

 
8 Kuntaliito, 2012. Hulevesiopas 
9 Komulainen, E. 2012. Hulevesien biosuodatuksen soveltuvuus Suomen ilmasto-oloihin. 
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taa kiintoaineksen osittaisen laskeutumisen. Hulevedet poistuvat painanteesta kuitenkin suodattavan murs-
kepadon kautta, jolloin hulevesien laadullinen hallinta tehostuu. Murskepadoilla voidaan pidättää lähinnä 
hulevesien kiintoainekseen sitoutuneita epäpuhtauksia. Painanteisiin voidaan istuttaa vaihtelevia kosteus-
olosuhteita kestäviä kasveja, joilla voidaan tehostaa hulevesien puhdistamista myös liukoisten epäpuhtauk-
sien osalta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 5) on havainnollistettu viivytyspainannetta.  

 
Kuva 5. Esimerkki hulevesien viivytyspainanteesta. Tampere, Muotiala.10. 

hulevesien laadullinen hallinta voidaan toteuttaa biosuodattavilla painanteilla. Mikäli maaperän ominaisuu-
det sallivat, hulevedet voidaan myös imeyttää maaperään suodattimista. Biosuodattimilla voidaan määrälli-
sen hallinnan lisäksi vaikuttaa hulevesien laatuun. Oikein suunniteltuina biosuodattimet pidättävät tehok-
kaasti kiintoainesta, ravinteita sekä raskasmetalleja.  

Valuma-alueiden yläjuoksulla sijaitsevilla kortteleilla tulee hulevesien laadullisen hallinnan lisäksi tarvittaessa 
huomioida myös hulevesien määrällinen hallinta. Tarve voi johtua esimerkiksi hulevesivirtaamien merkittä-
västi kasvusta valuma-alueella, jonka nykyisten virtausreittien kapasiteetti on heikko. Myös eroosiovaurioi-
den välttäminen on perustelu hulevesien määrälliselle hallinnalle.  

Hulevesien määrällinen hallinta voidaan toteuttaa joustavasti esimerkiksi kattovesisäilöiden ja sadepuutar-
hojen avulla. Suurempia hulevesivirtaamia on mahdollista viivyttää maanalaisilla viivytysrakenteilla, kuten 
rakenteellisilla viivytyskennostoilla. Maaperän ollessa vettä hyvin läpäisevä, voidaan rakenne toteuttaa myös 
imeyttävänä rakenteena, jonne voidaan johtaa myös piha- ja kenttävesiä. Piha- ja kenttävesiä johtaessa, tu-
lee hulevedet ensin esikäsitellä kiintoaineksen poistamiseksi, jotta maanalainen rakenne ei tukkeudu ajan 
myötä. Alla olevassa kuvassa (Kuva 6) on esitetty esimerkkejä em. ratkaisuista. 

 
10 Kuva: Pekka Raukola 
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Kuva 6. Ylemmissä kuvissa on esimerkki sadepuutarhasta11 ja kattovesisäiliöstä12. Alemmissa kuvissa on esitetty 
vaihtoehtoinen ratkaisumalli sadepuutarhalle (Tampere, Vuores). 

Kattokasvillisuudella, ts. viherkatoilla, tarkoitetaan kasvillisuudella peitettyä kattopintaa, joka pidättää vettä. 
Viherkaton maa- ja kasvillisuuskerrokseen pidättynyt vesi haihtuu joko suoraan tai kasvillisuuden käyttä-
mänä. Kattokasvillisuudella pystytään usein pidättämään matalan intensiteetin sateet kokonaan, kun taas 
rankemmilla sateilla ylimääräinen vesi valuu kasvillisuuskerroksen pinnalla ja vesi johdetaan normaalisti rän-
neillä ja syöksyputkilla eteenpäin. Kattokasvillisuus soveltuu erityisen hyvin katosten ja piharakennusten yh-
teyteen, mutta niiden käytölle ei ole rakenteellista estettä myöskään muissa kohteissa kuten pihakansiraken-
teissa. 

Viherkattojen vettä pidättäviin ja viivyttäviin ominaisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti viherkattorakenteen pak-
suus, kasvillisuus sekä katon kaltevuus. Vettä viivyttävät ominaisuudet lisääntyvät rakenteen paksuuden kas-
vaessa ja kattokaltevuuden pienentyessä. Viherkattorakenteen paksuuden ja kasvillisuuden laadun perus-
teella viherkatot on jaettavissa yleistäen kahteen päätyyppiin, ohuisiin laaja-alaisiin ja paksuihin intensiivisiin 
viherkattoihin, joista laaja-alaiset soveltuvat hyvin hallimaisiin rakennuksiin. Esimerkki laaja-alaisesta sam-
mal-maksaruohokatoista on esitetty alla olevissa kuvissa (Kuva 7, Kuva 8 ja Kuva 9). 

 
11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
12 Beckmann, 2015 
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Suunnittelualueella viherkattoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi pihakansien ja mahdollisten autokatosten 
yhteydessä. Viherkatoilla voitaisiin vähentää ja hidastaa hulevesien muodostumista, mikä vähentäisi nykyi-
sien hulevesiviemäreiden kuormitusta. Viherkatot voivat myös parantaa osaltaan asuinalueen näkymiä ja 
viihtyisyyttä. Sen sijaan viherkattojen käytöstä laajoilla kattopinnoilla Suomen ilmasto-olosuhteissa ei ole 
vielä kovin paljoa kokemusta, joten niiden käyttöä ei voida välttämättä edellyttää vielä kaavassa. Viherkatto-
jen käyttöön tulisi kuitenkin kaavoituksen ja ohjeistuksen keinoin kannustaa etenkin pienikokoisten varasto-
rakennusten ja katosten yhteydessä. Viherkattoja suositellaan erityisesti alueilla, joissa hulevesien hallin-
nassa pyritään myös huippuvirtaamien pienentämiseen. 

 
Kuva 7. Esimerkki laaja-alaisesta viherkatosta. Kohde Solvallan Urheiluopisto, Espoo. 

 
Kuva 8. Suomen suurin ja pohjoisin viherkatto valmistui Ouluun vuonna 2012. Ruskon Jätekeskuksen lajitteluaree-
nan (LARE) sammal-maksaruohokaton pinta-ala on 3600 m². 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Raportti 8 (15) 
   
25.6.2020   
   
 
 
 

 

   
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva 9. Viherkatto Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenalla.13 

Teollisuus- ja työpaikka-alueilla hulevesien määrän ja laadun hallinta korostuu, koska näiden hulevesien laatu 
on usein keskimääräistä huonompi. Runsaasti liikennöitävillä alueilla asfalttipintojen ja muiden kenttäaluei-
den hulevesistä suositellaan johdettavan tonttikohtaiseen hiekan ja öljynerotinjärjestelmään. Erotinjärjestel-
mää vastaavaa, varmatoimista ja hallittavissa olevaa likaisien hulevesien käsittelyä on hyvin haastavaa to-
teuttaa 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 maanpääl-
lisen järjestelmän toteuttamiseen. Tällöin hulevesien hallinta on tehtävä maanalaisin ratkaisuin, joista hyviä 
esimerkkejä ovat hulevesikennostot.  

Maanalaiset hulevesikennostot ovat tyypillisesti muovikaseteista päällekkäin ja vierekkäin koottuja raken-
teita. 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 raken-
tamisesta on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 10). 

Hiekan- ja öljynerotinjärjestelmä varustetaan virtauksensäätökaivolla, jolla erottimiin ohjataan hulevesiva-
lunnan 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 muodos-
tamaa kokonaisuutta ja kytkeytymistä tontin hulevesiviemäriverkkoon on havainnollistettu alla olevassa ku-
vassa (Kuva 11). 

 
13 icopalkatteet.fi 
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Kuva 10. Maanalaisen 300 m³ kennoston rakentamista Tampereella11 

 
Kuva 11. Esimerkki hiekan- ja öljynerotinjärjestelmästä.14 

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 

 
14 Wavin Labko Oy 
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suoraan hulevesiä viivyttävään järjestelmään hulevesien laadullista käsittelyä saadaan tehostettua. Ääritilan-
teissa erotinjärjestelmän ohitusta tulee silti käytännössä aina esiintymään jossain määrin, mutta sen laatu-
vaikutukset jäävät varsin vähäisiksi. 

1.2 Katualueiden hulevesien hallinta 

Katujen kulumisesta ja talvikunnossapidosta muodostuvaa kiintoainesta huuhtoutuu sateiden mukana pur-
kuvesistöön. Lisäksi erilaiset öljypäästöt huuhtoutuvat katupinnoilta hulevesien mukana tyypillisesti suoraan 
hulevesiviemärin kautta purkuvesistöön. 

Uusien katualueiden kuivatusvesiä voidaan käsitellä suodattavien hulevesipainanteiden avulla. Tarkoituk-
sena on johtaa kuivatusvedet katualueilta painanteisiin, joissa vesi pääosin suotautuu kasvualustan ja maa-
perän läpi.  Painanteet kuitenkin varustetaan kupukannellisella hulevesikaivolla, jotta esimerkiksi roudan ai-
kaan vesi pääsee virtaamaan hulevesiviemäriin. Alla olevassa kuvassa (Kuva 12.) on havainnollistettu esi-
merkkiä katualueen painanteesta. 

 
Kuva 12. Katualueen painanne. 

1.3 Alueellinen hulevesien hallinta 

Alueellinen viivytys suositellaan toteutettavan matalilla painanteilla. Painanteiden on tarkoitus olla mahdol-
lisimman luonnonmukaisia, jolloin ne vaikuttavat myös hulevesien laatuun. Viivytyspainanteet ovat kasvilli-
suuspintaisia painanteita, joissa hulevesiä viivytetään hetkellisesti. Hulevesiä seisotetaan etenkin sademää-
rältään pienillä sadetapahtumilla, 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. Suotautuvat vedet turvaavat maakerrosten vesitaloutta ja alivirtaamia. Pai-
nanteisiin voidaan istuttaa vaihteleviin kosteusolosuhteisiin soveltuvia kasvilajeja. 
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Painanteiden purkuratkaisujen on suositeltavaa olla vaiheittaisia, jolloin purkuvirtaama voidaan rajoittaa ta-
vanomaisia tilanteita varten alhaiseksi, mutta tulvatilanteessa voidaan johtaa myös suurempia virtaamia hal-
litun ylivuodon kautta. Perusvirtaama voidaan johtaa painanteen tyhjennysputken kautta tai suotautumalla. 
Ylivuoto voidaan toteuttaa joko suuremmalla putkella tai patopenkereen yli. Alla olevassa kuvassa (Kuva 13) 
on havainnollistettu esimerkkiä hulevesipainanteista. 

 
Kuva 13. Vasemmalla viivytyspainanne Vantaan Hämevaaran Kolmikallionpuistossa. (Kuva: FCG, Else Kaloinen), oi-
kealla Vantaan Kartanonkosken Illenpuistossa on loivapiirteinen hulevesipainanne, jossa kasvaa mm. rantakukkaa 
ja luhtalemmikkiä. (Kuva: FCG, Mari Antere) 

Hulevedet voidaan viivyttää sekä pohjapadon että kiveyksien avulla (Kuva 14).  

 
Kuva 14. Vasemmalla Vantaan Kartanonkosken Illenpuisto. (Kuva: FCG, Eeva Eitsi), oikealla Helsingin Aarrepuisto 
(Kuvat: FCG, Jan Tvrdy) 
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Hulevesien laadullinen hallinta on mahdollista hulevesipainanteissa, joissa on suodattava rakenne. Alla ole-
vassa kuvassa (Kuva 15) on hulevesiä suodattava rakenne Helsingin Maunulassa Keskuspuistossa. 

 
Kuva 15. Helsingin Maunulan keskuspuiston suodattava rakenne. (Valokuva: FCG, Else Kaloinen; periaatekuva: Van-
taan kaupunki, Sirpa Törrönen) 

2 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan huonoja, koska hulevesiin huuhtoutuu mm. 
häiriintyneistä maakerroksista runsaasti kiintoainesta. Ilman hallintaa tästä aiheutuva tilapäinen kiintoaines-
kuormitus voi nousta haitallisemmaksi kuin valmiin alueen aiheuttama pitkäaikainen kuormitus. Kiintoaines-
kuormituksen lisäksi muita ympäristöä kuormittavia päästöjä ovat mm. työmaakoneiden öljy- ja polttoai-
nepäästöt, roskat ja mahdolliset ympäristön kannalta haitalliset kemikaalit kuten maalit ja liuottimet. 

Rakennusvaiheen hallintamenetelmät tulee suunnitella tapauskohtaisesti. Menetelmävaihtoehtoja ei ole 
useita, mutta niiden sijoittaminen ja mitoittaminen täytyy miettiä kuhunkin kohteeseen sopivaksi. Rakenta-
misen aikaisten hulevesien hallintamenetelmien tulisi olla rakenteeltaan ja toiminnaltaan yksinkertaisia, hel-
posti toteutettavissa sekä kustannuksiltaan edullisia. Menetelmillä pyritään ensisijaisesti rakennusalueelta 
tulevan kiintoaineskuormituksen vähentämiseen rakennettavan alueen alapuolella ja toissijaisesti myös vir-
taamien hallintaan tulvahaittojen ja eroosion estämiseksi. 

Rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyssä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon luonnon painanteita 
ja kosteikkokohtia, jotka ovat toiminnaltaan yksinkertaisia ja toimintavarmoja ja, joissa kasvillisuus tehostaa 
kiintoaineksen poistumista ja ehkäisee eroosiota. Järjestelmät tulee sijoittaa siten, että ne eivät haittaa käy-
tännön toteutusta. Rakentamisvaiheessa tulee varoa kuivattamasta luonnollisia kosteikkopaikkoja, jotka aio-
taan säilyttää. 

Tonttien tulee huolehtia rakentamisen aikaisten hulevesien hallinasta tontilla. 

2.1 Eroosiosuojaus 

Yleisenä periaatteena rakentamisen aikaisessa hulevesien hallinnassa on pitää mahdollisimman pieni alue 
kerrallaan perattuna ja siten alttiina eroosiolle ja kiintoaineksen kulkeutumiselle. Käytännössä maanraken-
nustöiden jaksotus ja ajoitus sääolosuhteiden mukaisesti on kuitenkin usein haasteellista, joten kiintoainek-
sen kulkeutumista suositellaan minimoitavan rakenteellisella eroosiosuojauksella. Etenkin herkissä koh-
teissa, kuten pituuskaltevuudeltaan jyrkissä paikoissa, voidaan työvaiheen aiheuttamaa eroosioriskiä vähen-
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tää suojaamalla paljaita pintoja esimerkiksi geotekstiileillä, eroosiosuojamatoilla ja joissain tapauksissa hak-
keella. Geotekstiilien käyttöä luiskien ja uomien eroosiosuojauksessa on havainnollistettu alla olevassa ku-
vassa (Kuva 16). 

 
Kuva 16. Vasen kuva: Tekstiilien tai mattojen käyttö eroosiosuojauksessa. Oikea kuva: Pääojan verhous geotekstii-
lillä tai eroosiomatolla. 

2.2 Hulevesien imeytys 

Kohteissa, joissa maaperä läpäisee hyvin vettä, suositellaan rakentamisen aikaisten hulevesien imeytystä esi-
merkiksi imeytyspainanteiden avulla. Imeytyspainanteet ovat ympäröivää maastoa alempana sijaitsevia ma-
talia painanteita, johon työn aikaisia hulevesiä johdetaan tai pumpataan imeytymistä varten. Imeytyspainan-
teet eivät ole suurikokoisia, vaan rakenteet on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman joustavasti ja rakenta-
mista vähän hankaloittavina. 

2.3 Hulevesien suodatus 

Mikäli tontin maaperä ei mahdollista hulevesien imeyttämistä, voidaan hulevesien laatua käsitellä suodatuk-
sen avulla. Hulevesien suodatus voidaan toteuttaa esimerkiksi suotopadolla, joka rakennetaan vettä hyvin 
läpäisevästä kiviaineksesta ja jossa ei ole paljon hienoainesta, kuten seulotusta murskeesta tai sorasta. Suoto-
padon toimintaperiaatteena on, että tuleva virtaama hidastuu merkittävästi virratessaan padon läpi, jolloin 
veden kuljettama kiintoaines pidättyy suodattavaan materiaaliin. Suotopadon toimintaa voidaan tehostaa 
verhoilemalla murske- tai sorapatjan purkupää suodatinkankaalla, jolloin itse patomateriaalin läpäisevät ai-
nekset pidättyvät kankaaseen. Alla olevassa kuvassa (Kuva 17) on havainnollistettu murskeesta tehtyä suoto-
patoa, joka on sijoitettu avo-ojan yhteyteen. 
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Kuva 17. Avo-ojan eteen rakennettu väliaikainen suodattava murskepato. Turku, Haarlahti. 

Kohteissa, joissa tilanpuutteen vuoksi ei ole mahdollista rakentaa suotopatoja, voidaan suodatus toteuttaa 
esimerkiksi hiekka- tai kangassuodatuksella. Suodatus voidaan toteuttaa esimerkiksi vaihtolavan tai lavojen 
sisään rakennettavalla suodattimella. Alla olevassa kuvassa (Kuva 18) on esimerkki vaihtolavalla toteutetusta 
suodattimesta. 

 
Kuva 18. Vaihtolavalla toteutettu hulevesien suodatus. 
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Myös hulevesiverkoston ritiläkaivojen päälle voidaan asentaa suodatuskankaita, estämään kiintoaineksen 
kulkeutumista hulevesiverkostoon. Ritiläkaivojen eteen asennettavat suodatinkankaat tukkeutuvat kuitenkin 
helposti, joten kankaat tulee säännöllisin aikavälein puhdistaa tai vaihtaa.  

2.4 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintajärjestelmien toiminta poikkeusoloissa 

Rakentamisen aikaisissa hulevesijärjestelmissä tulee olla ylivuotomahdollisuus poikkeustilanteita varten. Yli-
vuotojärjestelmäksi riittää esimerkiksi ylivuotokynnys, josta hulevedet ohjataan ojaan tai maanpäälliselle hu-
levesien johtamisreitille, jota pitkin hulevedet pääsevät turvallisesti tulvimaan. Hulevesien hallinnan tehos-
tamiseksi ylivuotoreittien yhteyteen voidaan rakentaa hulevesien suodatusrakenne kuten esimerkiksi suoda-
tuspato. 

2.5 Rakentamisen aikaisten hulevesijärjestelmien huolto ja ylläpito 

Jotta suunnitellut hallintajärjestelmät toimivat suunnitellusti, tulee järjestelmien kunnossapidosta ja huol-
losta huolehtia säännöllisesti. Suodatusrakenteissa kiintoaineksen kertymistä on seurattava säännöllisesti. 
Myös imeytyspainanteiden pohjalle kertynyt kiintoaines on tarvittaessa poistettava. Mikäli lietteelle/kiinto-
ainekselle varattu tila on täyttymässä, tulee tila tyhjentää. Mikäli kiintoainesta on kertynyt purkurakenteisiin, 
tulee myös ne puhdistaa.  

Patorakenteet tulee tarkistaa säännöllisesti esimerkiksi runsaiden virtaamien jälkeen. Patoamalla tehtyjen 
rakenteiden paikalla pysymistä ja padon pitävyyttä on lisäksi tarkkailtava ja mikäli havaitaan muodonmuu-
toksia, tulee ne korjata. Suodattavissa patorakenteissa tulee huolehtia riittävästä läpäisevyydestä. Mikäli ha-
vaitaan tukkeutumista, tulee suotopato uusia. 

Hallintajärjestelmiin kertyneen lietteen ja kiintoaineksen asianmukainen vastaanottopaikka on aina selvitet-
tävä. 

 


