
HULVATTU
Huleveden hallinta kaupunkivaluma-
aluelähtöisessä turvallisuussuunnittelussa

2.2.2022 Teams klo 9.00 – 11.30



Työpajan rakenne:

9.00 – 9.10 Mitä uutta Hulvattu-hanke tuottaa hulevesien hallintaan?
9.10 – 9.20 Ennakkokyselyn tuloksia
9.20 – 10.00 Teema 1 (tietopohjaa, sovelluksia ja keskustelu/Mentimeter)
Tauko
10.15 – 10.50 Teema 2 (tietopohjaa, sovelluksia ja keskustelu/Mentimeter)
10.50 – 11.20 Teema 3 (tietopohjaa, sovelluksia ja keskustelu/Mentimeter)
11.20 – 11.30 Työpajan yhteenveto



Mitä uutta Hulvattu-hanke tuottaa hulevesien hallintaan?

HULeveden hallinta kaupunkiVAluma-aluelähtöisessä turvallisuussuunniTTelUssa
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PROSESSIT RAKENTEET SIJAINTI
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Hajautettu ja keskitetty hallinta



Esimerkki valuma-aluelähtöisestä tarkastelusta



Alue AAlue BAlue C

Viihtyisyys, alueidentiteetti

Toimijoiden lukumäärä

Veden laadun hallinta

Yritystoiminta
Valmistava teollisuus, 
korjaus ja varastointi, 
läjitys

Autokauppa ja 
logistiikka

Yksi iso toimijaMuutamia lähialojen 
toimijoita

Useita eri alojen 
toimijoita

Kauppa ja 
pienvarastot

Huoltoasema
Romuttamo

Maa-ainesten kierrätys

Kart in

autokauppa

Noutomyymälöitä, varastoja ymv.

Toiminnan riskikartoituksen 
mukaiset haitta-aineet

Tyypilliset haitta-aineetKiintoaine

Veden määrän hallinta Tontin sisäiset järjestelyt 
tulvahuippujen tasaamisessa

Rakenteiden sovittaminen 
myös tonteille 

Läpäisemättömien pintojen 
vähentäminen

Maankäyttö määrittää huleveden 
hallinnan tavoitteet

Kasvillisuus, biodiversiteetti
Painotus yksityiseenMonimuotoinen verkosto 

yksityisiä ja julkisia alueita
Selkeät pääelementit 
yksityisellä ja julkisella al.



Työpaketit



Water Shed Safety Plan (WSSP)
- uusi työkalu vesiensuojelutyöhön

Pistekuormituslähteet ovat hyvässä kontrollissa, mutta 
hajakuormituksen vähentämiseen pitää löytää uusia keinoja





Ennakkokyselyn tuloksia



Vastaajien taustaa



Suurin osa rakenteista
monitoiminnallisia: 
viivytyksen lisäksi imeytystä, 
varastointia ja puhdistusta.

Puiston elementtinä, 
viherkattona ja muuna
maanpäällisenä
rakenteena myös viihtyisyyttä
ja monimuotoisuutta lisäävä
tekijä



Kyselyn tuloksia (10 min)



Hulevesimaksu

Miksi kannustavuutta ei ole:
 "Asiaa ei ole mietitty ihan loppuun asti eikä erityisesti 

ympäristön kannalta"
 "Hulevesimaksu kunnassa on uusi asia. Asia vaatisi 

kehittämistä ja tonttikohtaiset arvioinnit resursseja"
 "Hulevesimaksun määräytymisperusteet on määritelty 

ennen kuin tonttikohtaisia ratkaisuja on suuremmassa 
määrin vaadittu missään"

 "Hulevesimaksu ensimmäistä vuotta käytössä, 
järjestelmästä ei ole haluttu luoda liian monimutkaista"

 "Ei ole keksitty vielä hyvää ratkaisua"



.



.



Työpajan teemat perustuvat ennakkokyselyssä tunnistettuihin 
keskeisiin huleveden hallinnan haasteisiin:

1. Ohjausjärjestelmän ja kokonaisuuden hallinnan heikkoudet: 
Miten ohjausjärjestelmää voidaan parantaa pienillä 
muutoksilla?

2. Tiedon, osaamisen ja kokemuksen puute: Millaista osaamista 
tarvitaan toteutusketjun eri vaiheissa ja eri ammattialojen 
rooleissa? 

3. Fyysisten tekijöiden asettamien reunaehtojen tunnistaminen: 
Oman osaamisen tarkoituksenmukainen kehittäminen



TEEMA 1: Miten ohjausjärjestelmää voidaan parantaa 
pienillä muutoksilla?
• Mikä on hulevesien hallinnan todellinen ydin?
• Toteutusketjun osat ja osien välinen vuoropuhelu

• Julkinen vai yksityinen palvelu/urakka?
• Asukkaiden osallisuus – keppiä vai porkkanaa?



Juurisyynä läpäisemättömät pinnat
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Rakentamattomilla valuma-alueilla maaperä 
vaikuttaa veden imeytymiseen:
• Karkeilla maalajeilla imeytyminen tehokasta
• Savikoilla veden imeytyminen vähäistä
• Kalliopaljastumilla imeytyminen riippuu kallion 

rakoilutiheydestä

Rakennetuilla alueilla läpäisemättömät pinnat 
muuttavat imeytymisen paikat:
• Läpäisemättömät pinnat estävät sadeveden imeytymisen 

maahan
• Ne keräävät ja kuljettavat vettä ”toisaalle”, jossa määrä voi 

olla liian suuri imeyttämiseen
• Asfaltin, kiveysten ja laatoitusten alla olevat 

rakennekerrokset voivat vaikuttaa imeytymiseen
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VEDEN HALLINTAPROSESSI

Huleveden hallintarakenteiden ryhmittelytapoja 
suunnittelijan näkökulmasta

SIJAINTI 

HALLINTAKETJU 
vs. ALUEET MONITOIMINNALLISUUS

A. B. C. D.



Huleveden hallinta ja rakenteiden toteutusketju

Kaupunki-
strategiat 

Kaavoitus 
(yleis- ja 

asemakaavat)

Yleis-
suunnittelu

Toteutus-
suunnittelu

Rakenta-
minen Ylläpito 

Suunnitteluttaminen, 
rakennuttaminen 

Käyttäjä 

Poliittinen päätöksenteko Toteutusvaihe
Kunnossapito

WSSP ?



Keskeisimmät tunnistetut haasteet ALUE- ja YLEISSUUNNITTELUN 
vaiheessa



Keskeisimmät tunnistetut haasteet ALUE- ja YLEISSUUNNITTELUN vaiheessa

YLEISsuunnitteluvaiheessa isoimmat 
ongelmat ovat kokonaisuudenhallinta, 
fyysisen tilan haasteet ja riittämätön 
osaaminen.

Tämä on myös yleisesti 
suunnittelutyötä tekevien 
arvio, kunnossapidon ja rakentamisen 
parissa työskentelevät kokevat isoksi 
haasteeksi myös resurssit.

Rakennusvalvonta oli ainoa taho, joka 
näki suunnitteluvaiheen haasteita 
myös vastuutahoissa ja valvonnassa.



Keskeisimmät tunnistetut haasteet
TOTEUTUSSUUNNITTELUN vaiheessa

Myös TOTEUTUSsuunnitteluvaiheessa yleisimmät ongelmat ovat kokonaisuudenhallinta, 
fyysisen tilan haasteet ja riittämätön osaaminen. Asioiden keskinäinen järjestys on kuitenkin 
toinen, ykköseksi nousee osaaminen, joka on yleissuunnitteluvaiheen kolmonen.

Yhteistyön ja tiedonkulun (y) puutteet koetaan toteutussuunnitteluvaiheessa 
yleissuunnittelua suurempina.



Isoimmat tunnistetut haasteet RAKENTAMISvaiheessa

RAKENTAMISvaiheessa yleisin ongelma on 
riittämätön osaaminen ja kakkosena 
kokonaisuuden hallinta. Loput ryhmät ovat 
varsin tasoissa 7-10 % osuuksilla.

Rakentamisen kohdalla asenteet, aikataulut 
sekä vastuut ja valvonta tuottavat enemmän 
haastetta kuin suunnitteluvaiheessa. 

Suunnittelun parissa työskentelevät näkevät 
resurssit selkeästi suurempana haasteena 
(13-23%) kuin rakentamisen ja 
kunnossapidon parissa työskentelevät (0-
7%), jotka puolestaan kokevat 
aikatauluhaasteita eniten. Erityisesti 
rakennusvalvontaa haastavat asenteet 
(29%).



Keskeisimmät tunnistetut haasteet KUNNOSSAPIDOSSA

KUNNOSSAPIDOSSA selkeästi isoimmaksi 
ongelmaksi on koettu kokonaisuuden 
hallinta, toisena on riittämätön osaaminen 
ja kolmantena resurssien vähyys. 

Monessa vastauksessa tulee ilmi 
kunnossapidon kannalta 
toimimattomat/vaikeat rakenteet, minkä voi 
nähdä suunnitteluvaiheen 
osaamattomuutena sekä yhteistyön ja 
tiedonkulun puutteena. 

Yhteistyön ja tiedonkulut ongelmat rasittivat 
etenkin kunnossapitäjiä, he eivät vastausten 
perusteella aina saa riittäviä hoito-ohjeita 
uusista rakenteista eikä rakenteen 
elinkaaren kunnossapito välttämättä 
muutenkaan ole selkeä.

Vastuutahojen epäselvyyden tai valvonnan ongelmat nousivat 
yleisimmin huolenaiheiksi valvovien viranomaisten, eli 
ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vastauksissa.

Yhteistyön ja tiedonkulun näkivät ongelmaksi eniten kaavoittajat ja 
viheraluesuunnittelijat.



Esimerkki toteutusketjusta LPA-alueen pinnantasauksesta

• Paikallinen hulevesien hallinta strategisena tavoitteena

• Mitä voi tapahtua yksittäisellä rakennuspaikalla?





TEEMA 2: Millaista osaamista tarvitaan 
toteutusketjun eri vaiheissa? 
• Maan, veden ja kasvillisuuden tasapainoinen hallinta
• Valinnan runsaus mitoitustyökaluissa ja työtavoissa



VESI KASVILLISUUS

MAISEMA-ALUE

KAUPUNKI

ASUINALUE

KORTTELI

TONTTI

RAKENTEET HALLINTARAKENNE

Huleveden hallintarakenteiden skaalautuvuus

MAA







paikkatietoikkuna.fi





Lindholm et al 2008. Guideline for climate adaptation for handling surface stormwater. Report 2008: 162. Norwegian Water Association

Mitoitus hajautetussa hallinnassa, ylätasolla selkeää



… mutta yksittäisen rakenteen osalta jopa hämmentävää, 
Biosuodatussolu esimerkkinä

Muthanna et al. 2007. An evaluation of applying existing bioretention sizing methods to cold climates with snow storage condititions.



Brown & Hunt, 2010. Impacts of Construction Activity on Bioretention Performance.

Biosuodatus solun pohjan kaivamisen kauhavalinnalla merkitystä
koko rakenteen hydrauliseen johtavuuteen



Mitä osaamista on oltava ketjun eri vaiheissa?
Mitkä osat teetetään konsulttityönä tai ulkopuolisilla urakoitsijoilla? 
Kenen näpeissä on kokonaisuus?

Kaupunki-
strategiat 

Kaavoitus 
(yleis- ja 

asemakaavat)

Yleis-
suunnittelu

Toteutus-
suunnittelu

Rakenta-
minen Ylläpito 

Suunnitteluttaminen, 
rakennuttaminen 

Käyttäjä 

Poliittinen päätöksenteko
Toteutusvaihe

Kunnossapito



1. TEEMA 3: Oman osaamisen tarkoituksenmukainen 
kehittäminen

• Käytännön kokemus vs. tutkimustieto
• Yhdistelmärakenteet, biopidätys/suodatus



Valumakertoimet, 
käytännön näppituntumat



Biopidätys, biosuodatus, sadepuutarha
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Tahvonen, O. 2018. Adapting Bioretention Construction Details to Local Practices in Finland.



NÄKYVÄ VESIPINTA

ISOT VESIMÄÄRÄT

EI VÄLTTÄMÄTTÄ NÄKYVÄÄ VETTÄ

VAIHTELEVAT KASVUPAIKKAOLOT

VESI KAUPUNKIKASVIEN HYÖDYKSI

KOSTEIKKOKASVILLISUUS

LÄHES TAVANOMAINEN LAJISTO



Tervaleppä
Keltakirjokanukka
Heisiangervo
Kanadanatsalea
Kääpiöpunapaju
Lumipalloheisi
Mesiangervo
Ojakellukka
Viiltosara
Keltakurjenmiekka
Konnanyrtti
Rohtoluppio
Lehtoängelmä
Ruohokanukka

Tuohituomi
Taikinamarja
Pikkuherukka
Jättipoimulehti
Tarhapäivänlilja
Kullero
Keltapeippi
Kevätesikko
Vaahtera 
Kurjenpolvet





Toimiiko biopidätys talvella?



Korkojen hallintaMaaperän ja 
kasvualustan tuntemus

Vihreä infrastruktuuria ja 
luontopohjaisia ratkaisuja

Ekosysteemipalveluja ja 
eko-sosiaalisia systeemejä 

Rakennetun ympäristön 
kasvillisuus

Huleveden hallinta Pinnantasaussuunnittelu Luomuhule

MÄÄRÄYKSET

LÄPÄISEMÄTTÖMIEN PINTOJEN HALLINTA
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