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1 JOHDANTO
1.1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Tämä hulevesiselvitys on laadittu Lohjan kaupungissa sijaitsevalle Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava-alueelle. Selvityksen pohjana on
16.8.2019 päivätty kaavaluonnoksen alustava työversio.
Osayleiskaava-alueen eteläosaan on tarkoitus laatia mahdollisen Espoo-Salo -oikoradan aseman vaikutusalueelle tehokkaamman maankäytön kokonaisuus (uusi kaupunginosa),
jolle on myöhemmissä vaiheissa laadittava yksityiskohtaisia
asemakaavoja. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakennetta myös mahdollista tulevaa asemanseutua
ympäröivillä kylä- ja maaseutualueilla.
Tässä työssä on kartoitettu suunnittelualueen nykyiset vesiolosuhteet ja arvioitu kaavan toteutumisen vaikutusta syntyvien hulevesien määrään. Lisäksi selvityksessä on annettu
hulevesiin kohdistuvia suosituksia kaavan laadinnan tueksi.

1.2 SELVITYKSEN LAADINTA
Selvityksen ovat tehneet yleiskaavasuunnittelija Kaisa Leppikangas ja yleiskaavasuunnittelija Essi Vento. Suunnitteluavustaja Marilla Tontti on avustanut selvityksen laadinnassa.

16.8.2019 päivätty kaavaluonnoksen alustava työversio, johon tämä selvitys perustuu. Osayleiskaavan suunnittelu on edennyt selvityksen laadinnan kanssa samanaikaisesti ja etenee
edelleen.
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1.3 KÄSITTEITÄ
Veden kiertokulku voidaan jakaa sadantaan, valuntaan, haihduntaan ja infiltraatioon eli maaperään suotautumiseen (Hulevesiopas 2012, 18). V
 alunnalla tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka valuu vesistöä kohti maan pinnalla tai sen sisällä
(Hulevesiopas 2012, 15).
Kaupungistuminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja
äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen lisää myös syntyvän pintavalunnan määrää sekä vastaavasti vähentää veden imeytymistä maaperään, pidättymistä kasvillisuuteen ja haihtumista
takaisin ilmaan. Rakennetuilla alueilla muodostuvaa, sade- tai
sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa kutsutaan hulevedeksi. (Hulevesiopas 2012, 18.)
Rakentamisen vaikutus haihduntaan, pintavaluntaan, pintakerrosvaluntaan ja pohjavaluntaan (Eskola & Tahvonen 2010, 13).

2

Y5 Hulevesiselvitys

1 JOHDANTO

1.4 PAIKALLISTEN OLOSUHTEIDEN HUOMIOON OTTAMINEN
Erityisesti luonnonmukaiseen hulevesien hallintaan on suunnittelun lähtökohtana paikallisten olosuhteiden tunteminen
ja huomioon ottaminen. Hulevesien hallintaan vaikuttavat
ratkaisevasti muun muassa:
• paikallisilmasto, esimerkiksi sadanta- ja lämpötila
• maaperä
• vesistöt, pienvedet ja pohjavedet,niiden tila ja käyttö
• pohjavesialueet, pohjaveden laatu ja pinnankorkeus sekä
sen vaihtelut
• topografia ja kasvillisuus
• olemassa oleva ja suunniteltu maankäyttö ja läpäisemättömien pintojen ala
• erilaiset suojelukohteet, kulttuuriperintökohteet, jne.
Kasvillisuus sitoo hulevesiä ja kasvillisuuden avulla huleveden
kokonaismäärää voidaan vähentää ja siirtää hulevettä pintavalunnasta osaksi maa- ja pohjavettä tai ilmakehän vettä. (Hulevesiopas 2012, 20)
Maaperän ominaisuudet vaikuttavat hulevesivalunnan muodostumiseen ja hulevesien hallintaan. (Hulevesiopas 2012, 18)
Hulevesien hallintamenetelmät painottuvat eri tavoin maisemarakenteen eri osissa. Vedenjakaja-alueilla, jotka ovat yleensä moreenia, soraa tai hiekkaa, pyritään hulevesien imeyttämiseen pohjavedeksi. Kallioalueilla voi tapahtua imeytymistä
halkeamiin ja lisäksi hulevesiä voidaan suodattaa. Rinteissä
hidastetaan huleveden virtausta suodatinrakenteissa, avopainanteissa ja uomissa. Alavilla savikkoalueilla, missä imeytyminen on vähäistä, voidaan likaisia hulevesiä suodattaa. (Hulevesiopas 2012, 47)

Kuva Kirkonmäen kalliolta (FCG 2016).
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2 SELVITYSALUEEN NYKYTILA
2.1 SIJAINTI
Hulevesiselvityksen selvitysalueelle laaditaan osayleiskaavaa,
jonka tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen eteläosassa
mahdollisen Espoo-Salo -oikoradan aseman vaikutusalueelle
tehokkaamman maankäytön kokonaisuus sekä ohjata yhdyskuntarakennetta myös mahdollista tulevaa asemanseutua
ympäröivillä kylä- ja maaseutualueilla.
Osayleiskaava-alue sijaitsee Lohjan kaupunkitaajaman pohjoispuolella ja käsittää useamman kylän alueita Lehmijärventien, Saukkolantien ja Mynterläntien ympäristöissä. Etelässä se
rajautuu Turunväylään (valtatie 1, E18). Tällä hetkellä alueella
on pääasiassa kylä-, haja- ja loma-asutusta sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Tämän hulevesiselvitysalueen rajausta on laajennettu
osayleiskaavaluonnoksen rajojen yli osavaluma-aluerajojen
mukaisesti. Selvitysalueen pinta-ala on noin 2600 hehtaaria.
Se rajautuu eteläpuolelta Lohjanharjuun, joka toimii alueen
päävedenjakajana. Lännessä selvitysalue rajautuu Mustalahdentien ympäristöön ja Vanhakylän alueeseen. Pohjoisessa
selvitysalue rajautuu Kouvulanselkään ja Väänteenjoen eteläosaan. Idässä alue rajautuu Kutsilan- ja Koivulanselän sekä
Harvakkalanlahden vesialueisiin.

Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja

Selvitysalueen rajaus sekä Y5 Lohjasolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava-alueen rajaus opaskartalla
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Lempoonsuo 2019 (Lohjan kaupunki)
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2.2 NYKYINEN MAANKÄYTTÖ
Selvitysalueen maankäyttö on pääasiassa kylä-, haja- ja loma-asutusta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Vaanilan- ja
Pullinlahden vesi- ja kosteikkoaluetta reunustavat pellot ja
maatalousmaa. Alueen pääteinä toimivat Saukkolan-, Mynterlän- ja Lehmijärventiet. Pientalot sijoittuvat pääasissa pääteiden varsille. Metsävyöhyke asettuu kaava-alueen reunamiin,
koillinen-lounas suuntaisesti.

Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja
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2.3 MAAPERÄ JA PINNANMUODOT
2.3.1 TOPOGRAFIA
Maastonmuodoiltaan alue on kumpuilevaa sekä ilmeeltään
vaihtelevaa ja monipuolista. Kallioselänteet ja näiden väliset
savilaaksot muodostavat selvitysalueen maiseman perusrungon. Maasto on kumpuilevaa ja lounaasta koilliseen suuntautunutta. Pitkänomaiset Lehmijärvi, Hiidenveteen kuuluva
Vaanilanlahti sekä selvitysalueen luoteispuolelle jäävä Väänteenjoki ovat syntyneet kallioperän murroslaaksoihin.
Selvitysalueen korkein kohta sijoittuu eteläosaan, Lohjanharjulle. Palomäen ja Laukkamäen selänteteet erottuvat kaava-alueen korkeimpina kohtina. Selvitysalueen matalin alue
on Vasarlanlahden eteläpuolella, joka on noin 32 metriä meren pinnan yläpuolella.

Mmpy
Mmpy
Mmpy
Mmpy
Mmpy
Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja
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2.3.2 MAAPERÄ
Oheinen maaperäkartta kuvaa myös maisemarakennetta; kallioselänteiden väliin on muodostunut laaksoja, joiden maaperä on pääsääntöisesti savea. Selvitysalue on lähes kokonaan
kalliota tai savikkoa, eli tiivistä maaperää, johon vesi ei imeydy. Tämä aiheuttaa merkittäviä rajoituksia hulevesien imeytysmenetelmien käytölle, mutta toisaalta antaa mahdollisuuden soveltaa erityisesti viivyttämiseen ja kosteikkokäsittelyyn
perustuvia menetelmiä. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsee
karkeista maalajeista koostuva Lohjanharju, jossa hulevedet
imeytyvät hyvin. Lisäksi selvitysalueella on muutama pistemäinen humuspitoinen maa-alue, johon sijoittuvat alueen
suoalueet.

Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja
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2.3.3 KALTEVUUS
Maastonmuodoiltaan jyrkimmät alueet ovat kallioselänteiden
reunoilla Vaanilanlahden ja Pullinlahden länsipuolella, Pullissa, Vanhakylän alueella sekä Vaanilassa, Saukkolantien läheisyydessä. Lisäksi selvitysalueen eteläosassa kulkee Lohjanhajun myötäisesti pitkä jyrkkä alue.
Selvitysalueen alavimmat kohdat sijoittuvat Hiidenveden äärelle, Vaanilan- ja Pullinlahden ympäristöön sekä moottoritien
pohjoispuolelle.

Maanpinnan kaltevuus 0-5 %
Maanpinnan kaltevuus 5-10 %
Maanpinnan kaltevuus 10-30 %
Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja
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2.4 POHJAVESIALUEET
Pohjavesialueet sijoittuvat pääasiassa selvitysalueen eteläosaan. Lohjanharju on vedenhankintaa varten tärkeä pohjaveden muodostumisalue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja
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2.5 PINTAVEDET
2.5.1 VESISTÖT JA VEDENJAKAT

HIIDENVEDEN VALUMA-ALUE(23.03)

Selvitysalueella on kolme järveä. Lehmijärvi sijoittuu alueen
itäosaan ja se laskee Hiidenveteen. Selvitysalueen pohjoisosassa sijaitseva Hiidenvesi laskee Väänteenjoen kautta
Lohjanjärveen. Lohjanjärvi taas laskee Mustionjoen kautta
Pohjanpitäjänlahteen. Selvitysalueella on useita lampia, joki
suoalueita, ojia sekä kosteikkoalue.

LOHJANJÄRVEN LÄHIALUE (23.021)

HIIDENVENDEN LÄHIALUE (23.031)
LEHMIJÄRVEN VALUMA-ALUE (23.036

SANTOJAN VALUMA-ALUE (23.037)

LOHJANJÄRVEN VALUMA-ALUE (23.02)

Selvitysalue kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen (numero
23). Vesistöalue rajautuu etelässä Lohjanharjuun, joka toimii
myös selvistysalueen rajana. Selvitysalue jakaantuu kahteen
toisen jakovaiheen valuma-alueeseen, jotka ovat länsipuolella Lohjanjärven valuma-alue (23.02) ja idässä Hiidenveden
valuma-alue (23.03). Kolmannessa jakovaiheessa selvitysalueeseen lukeutuu Lohjanjärven valuma-alueella (23.02) Lohjanjärven lähialue (23.021) ja Hiidenveden valuma-alueella
(23.03) Hiidenveden lähialue (23.031), Lehmijärven valuma-alue (23.036) ja Santojan valuma-alue (23.037).

Selvitysalueella tai sen lähistöllä olevien vesistöjen ekologinen
tila on laadultaan tyydyttävä. Lohjanjärvi on pinta-alaltaan
Etelä-Suomen suurin järvi ja sen eri osat poikkeavat toisistaan
rehevyydeltään. Hiidenvesi on muodoltaan hyvin epäsäännöllinen ja koostuu useista lahdista ja selkäalueista. Myös Hiidenvesi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa ja klorofyllipitoisuutensa perusteella. Hiidenveden
Vasarlanlahteen on rakennettu kosteikko, jonka avulla pyritään parantamaan veden laatua. Lehmijärvi on luokiteltu keskireheväksi järveksi ja tällä hetkellä sen valuma-alue koostuu
pääosin metsästä, suosta ja pellosta. Erityisesti Lehmijärveen
kohdistuu moottoritien hulevesien aiheuttamaa kuormitusta. (Vesien tila 2020) Moottoritien rakentamisen yhteydessä
alueelle on toteutettu juurakkopuhdistamo, mikä suodattaa
Lehmijärveen laskevia hulevesiä.

Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja

Selvitysalueen 2. ja 3. jaon valuma-alueet sekä vesistöt
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OSA

Selvitysalueen kolmannen jakovaiheen valuma-alueet on
jaoteltu osavaluma-alueiksi paikallisten vedenjakajien perusteella. Selvitysalueen poikki kulkee luode-kaakkosuuntaisesti
päävedenjakaja. Päävedenjakajalta vedet valuvat lännessä
Lohjanjärveen ja idässä Hiidenveteen. Selvitysalue on jaettu
26 osavaluma-alueeseen maaston muotojen perusteella. Lohjanjärveen laskeville osavaluma-alueille on annettu A-kirjaimella alkava tunnus, Hiidenveteen laskevien tunnus alkaa B-,
C-, ja D -kirjaimella. Kirjaintunnukset lisäksi osavaluma-alueet
on numeroitu.

ELK

Ä

HIIDENVESI

NS

C7

D6

A7

ALA
A6

C2

C6
C5

C1

A5

D5

ÄR

C3

MIJ

C4

A4

B5

B6

D4

B4
D3

A3

B3
B2

A2

B1
A1

Kaava-alueen raja
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A -kirjaimella merkityt osavaluma-alueet ovat Lohjanjärven
lähialueen valuma-alueella. Kyseisen osavaluma-alueen pintavedet laskevat Kultsilanselälle, Koivulanselälle ja Harvakkalanlahteen. B -kirjaimella merkittyjen osavaluma-alueiden
pintavedet laskevat Hiidenveden Vasarlanlahteen. Kyseiset
valuma-alueet ovat Santojanvaluma-alueella ja pintavedet
purkautuvat Hiidenveden lähialueen valuma-alueen kautta vesistöön. Hiidenveden lähialueen osavaluma-alueet on
merkitty C -kirjaimella ja niiden pintavedet laskevat samaan
tapaan Hiidenveden Vasarlanlahteen, Pullinlahteen ja Kouvolanselälle. Lehmijärven valuma-alueelle sijoittuvat osavaluma-alueet on merkitty D -kirjaimella ja niiden pintavedet laskevat Lehmijärveen.

C8

LEH

2.5.2 SELVITYSALUEEN SISÄISET
VALUMA-ALUEET

LOHJANJÄRVI
Selvitysalueen osavaluma-alueet

D2

D1
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2.6 MERKITTÄVÄT LUONTOARVOT
Selvitysalueelle sijoittuu Natura- ja luonnonsuojelualueita,
linnuston kannalta kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kohteita, liito-oravan elinympäristöjä,
luonnontilaisia tai sen kaltaisia puroja ja jokia, ojittamattomia
suoalueita sekä kalliometsiä, joille sijoittuu mahdollisia metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (Mäkelä 2016).
Hulevesien hallintakokonaisuuden kannalta erityisesti huomioitavia kohteita ovat suot, soistumat, purot ja lammet, joihin
sijoittuu myös merkittäviä kasvillisuuskohteita sekä luontoarvoja. Myös Vasarlanlahti lähiympäristöineen on erityisesti huomioitava alue. Kyseiselle alueelle sijoittuu huomattava määrä
erilaisia luontoarvoja.

Natura 2000 -alue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojeluohjelma-alue
Merkittävä kasvillisuuskohde tai luontokohde
Liito-oravien elinalueet, kulkuyhteydet ja soveltuvat elinalueet
Uhanalainen linnustoalue
Lepakoiden elinympäristöt ja siirtymäreitit
Arvokas kallioalue
Viitasammakon elinalue
Perinnemaisema
Luonnonmuistomerkki
Kaava-alueen raja
Selvitysalueen raja

Y5 Hulevesiselvitys
Selvitysalueen luontoarvot

13

3 Suunnitellun maankäytön vaikutukset

Eteläinen Lempoonlammi voi kasvillisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta soveltuu korentojen elinympäristöksi. (FCG 2019)
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3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN
HYDROLOGISET VAIKUTUKSET
3.1 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT
Osavaluma-alueilla muodostuvien hulevesien määrää tarkasteltiin valumakertoimien avulla. Valumakerroin kuvaa alueelta
pintavaluntana poistuvan veden osuutta sadannasta (Hulevesiopas 2012, 76). Se siis osoittaa, kuinka suuri osa sadannasta on otettava huomioon hulevesirakenteiden mitoituksessa
(Teiden suunnittelu IV Tien rakenne. 4: Kuivatus 1993, 12).
Valumakertoimen suuruus riippuu pinnan laadusta ja vedenläpäisevyydestä. Sen maksimiarvo on 1,0. Todellisuudessa
myös sadetapahtuman ominaisuudet ja sitä edeltävät olosuhteet vaikuttavat valumakertoimeen, joten tulosta ei voi
yleistää kaikkiin tapauksiin. Sadanta-valuntatapahtuman valumakerroin voi vaihdella samallakin alueella voimakkaasti sadetapahtumien välillä. (Kotola & Nurminen 2005, 29.) Teoreettisten valumakertoimien tarkastelu havainnollistaa kuitenkin
hyvin syntyvien hulevesien määrän muutosta. Tarkastelussa
käytetyt valumakertoimet ovat kirjallisuuden perusteella sovellettuja arvoja.
Selvitysalueen 26:lle osavaluma-alueelle on laskettu nykyisen ja mahdollisen tulevan tilanteen mukaiset keskimääräiset
valumakertoimet osavaluma-alueen maankäytön mukaan.
Mahdollisen tulevan tilanteen pinta-alojen kartoituksessa
maankäyttötietona käytettiin 16.8.2019 päivättyä osayleiskaavaluonnoksen alustavaa versiota. Nykytilanteen mukainen maankäyttö arvioitiin yleispiirteisesti kartta-aineistojen,
ilmakuvan ja maastokäynnin perusteella. Maankäytön nykytilanteen ja osayleiskaavan mahdollistaman maankäytön
laskelmat laadittiin niille osavaluma-alueille, joille kaavaluonnoksessa on osoitettu maankäytön muutosalueita. Maankäytön muutosaluetta koskevaa osavaluma-alueista koostuvaa
aluetta kutsutaan tässä selvityksessä tarkastelualueeksi.

Maakäytön luokitus
Liikennealueet
Tiivis palvelujen alue, työpaikka-alue
C (keskusta), A1 (0,9)
A2 (0,6)
A3 (0,3 & 0,2 ja 0,1)
Harva rakennusalue
Kallioinen metsä, suojaviheralue
Pelto, niitty, viheralue
Metsä, suojelualue harjulla
Suo ja kosteikko
Vesi

Valumakerroin
0,8
0,6
0,6
0,4
0,2
0,15
0,3
0,2
0,1
0,05
1

Tarkastelussa käytetyt valumakertoimet maankäytön mukaan. Valumakertoimet ovat
kirjallisuuden perusteella sovellettuja arvoja.

16.8.2019 päivätty kaavaluonnoksen alustava työversio, johon tämä selvitys perustuu.
Suurempi kuva sivulla 5.
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3.1.1 MAANKÄYTÖN NYKYTILANNE
Tarkastelualueella on nykytilanteessa metsää, peltoa, kallioista metsää, harvaa asutusta, liikennealueita, suo- ja kosteikkoalueita, vesialueita sekä tiivistä palvelujen aluetta.
Maankäytön luokitus
C8

C7

D6

A7
A6

Liikennealueet
Tiivis palvelujen alue, työpaikka-alue
C (keskusta), A1 (0,9)
A2 (0,6)
A3 (0,3 & 0,2 ja 0,1)
Harva rakennusalue
Kallioinen metsä, suojaviheralue
Pelto, niitty, viheralue
Metsä, suojelualue harjulla
Suo ja kosteikko
Vesi

C2

C6
C5

Tarkastelussa käytetyt valumakertoimet maankäytön mukaan. Valumakertoimet ovat
kirjallisuuden perusteella sovellettuja arvoja.

C1

A5

D5
C4

A4

C3

B5

B6

D4

Valumakerroin
0,8
0,6
0,6
0,4
0,2
0,15
0,3
0,2
0,1
0,05
1

D2

Tarkastelualueesta noin 57% on metsäaluetta tai kallioista
metsäaluetta. Alueen muusta maankäytöstä peltoaluetta on
23%, harvaan rakennettua aluetta 10%, ja suo- ja kosteikkoalueita 5%. Loput 5% maankäytöstä on liikennealuetta, tiivistä palvelujen aluetta ja vesialueita.
D1

B4
D3

A3

B3

pelto 23%

kallioinen
metsä 15%

B2

A2

metsä 42%

B1
A1

Maankäytön nykytilanne
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Ympyräkaavio esittää eri maankäyttömuotojen
jakautumista tarkastelualueella.

3 Suunnitellun maankäytön vaikutukset

3.1.2 OSAYLEISKAAVOJEN MAHDOLLISTAMA
MAANKÄYTTÖ
Tarkastelualueelle on laadittu yhteenveto Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan sekä taajamaosayleiskaavan mahdollistamasta
maankäytöstä. Mahdollinen maankäyttö sisältää seuraavia
maankäyttömuotoja: liikennealue, tiivis palvelujen alue/työpaikka-alue, keskustatoiminnot, pientaloalue, harva rakennusalue, kallioinen metsä/suojaviheralue, mersä/suojelualue,
suo ja kosteikko sekä vesialue.

C8

Maankäytön luokitus
C7
A7
A6

Liikennealueet
Tiivis palvelujen alue, työpaikka-alue
C (keskusta), A1 (0,9)
A2 (0,6)
A3 (0,3 & 0,2 ja 0,1)
Harva rakennusalue
Kallioinen metsä, suojaviheralue
Pelto, niitty, viheralue
Metsä, suojelualue harjulla
Suo ja kosteikko
Vesi

D6
C2

C6
C5

C1

A5

D5
C4

A4

C3

Tarkastelussa käytetyt valumakertoimet maankäytön mukaan. Valumakertoimet ovat
kirjallisuuden perusteella sovellettuja arvoja.

B5

B6

D4

B4
D3

A3

Valumakerroin
0,8
0,6
0,6
0,4
0,2
0,15
0,3
0,2
0,1
0,05
1

B3

D2

D1

Tarkastelualueesta osayleiskaavojen mahdollistamassa tilanteessa suurimmat maa-alat ovat metsää (41%) ja peltoa (19%).
Liikennealuetta on 10% ja tiivistä palvelujen/työpaikka-aluetta 9%. Keskustatoiminnoille ja asumiseen osoitetut alueet
ovat noin 20% tarkastelualueen kokonaisalasta.

B2

A2

B1

pelto 19%

A1

kallioinen
metsä 15%

metsä 26%

Osayleiskaavojen mahdollistama maankäyttö
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3.2 NYKYTILANTEEN VALUMAKERTOIMET
Nykytilanteesta saadut valumakertoimet on jaettu kahteen
kategoriaan; valumakerroin on joko matala tai kohtalainen.
Alle 0,2 valumakertoimet on määritelty mataliksi. Kohtalaisia
valumakertoimet ovat välillä 0,2–0,3. Kolmas kategoria valumakertoimille olisi korkea (arvot 0,3–0,4) ja neljäs erittäin korkea (yli 0,4), mutta selvitysalueella yksikään osavaluma-alue ei
lähtötilanteessa saa näin suurta valumakerrointa.

C8

C7

D6

A7
A6

C2

C6
C5

C1
0,18

A5
C4

A4

B6
0,2

B5
0,16

B3
0,13

A2

A1

D5

C3

D4
0,13

B4
0,17
A3

Nykytilanteessa valtaosa selvitysalueesta on pintavalunnaltaan matalaa. Kohtalaisen arvon saavat ainoastaan osavaluma-alueet B1 ja B6. Valumakerroinarvot ovat matalat ja
kohtalaiset, koska päällystetyn pinnan määrä on vähäistä. B1
-osavaluma-alueelle sijoittuu jonkin verran liikennealueita,
jonka vuoksi sen valumakerroinarvo on muita alueita korkeampi.

B1
0,27

D2

D1

D3
0,16
B2
0,17

Matala (0,1–0,2)
Kohtalainen (0,2–0,3)
Korkea (0,3–0,4)
Erittäin korkea (yli 0,4)

Pintavalunnan jaottelu, nykytilanne. Nykytilanteen mukaiset arvot ovat joko matalia
tai kohtalaisia.
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3 Suunnitellun maankäytön vaikutukset

3.3 VALUMAKERTOIMET OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN
MAHDOLLISTAMAN
MAANKÄYTÖN TOTEUTUESSA
Viereinen kartta kuvaa kaavaluonnoksen mahdollistamia valumakertoimia. Kategoriat ovat samat kuin edellisessä kartassa: matala, kohtalainen, korkea ja erittäin korkea.
C8

C7

D6

A7
A6

C2

C6
C5

C1
0,19

A5
C4

A4

B6
0,21

B5
0,22

B3
0,67

A2

D5

C3

D4
0,22

B4
0,37
A3

Erittäin korkea valumakerroin on osavaluma-alueilla B1, B2
ja B3, jotka laskevat Hiidenveden Vasarlanlahteen. Kyseisille
osavaluma-alueilla on kaavaluonnoksessa esitetty pääasiassa
keskustatoimintojen, liikennealuetta sekä työpaikka-aluetta.
Keskustatoimintojen- ja työpaikka-alueen päällystetyn pinnan määrä on korkea, joten tällöin myös valumakerroinarvo
on korkea. Hiidenveden Vasarlanlahteen laskevalla osavaluma-alueella B4 valumakerroin on korkea. Osavaluma-alueelle
sijoittuu keskustatoimintojen aluetta, työpaikka-aluetta, asumisen toimintoja sekä virkistysaluetta. Muilla Hiidenveden
Vasarlanlahteen laskevilla osavaluma-alueilla (B5 ja B6) valumakerroin on kohtalainen. Myös Lehmijärveen laskevilla osavaluma-alueilla valumakerroin on kohtalainen. Hiidenveden
Kouvolanselälle laskevan osavaluma-alueen valumakerroin
on matala.

B1
0,58

D2

D1

D3
0,15
B2
0,46

Matala (0,1–0,2)
Kohtalainen (0,2–0,3)
Korkea (0,3–0,4)
Erittäin korkea (yli 0,4)

A1
Pintavalunnan jaottelu, osayleiskaavan mahdollistama tilanne. Selvitysalueen eteläpäässä pintavalunta on erittäin korkeaa.
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3.4 PINTAVALUNNAN MUUTOS
Selvityksessä on arvioitu eri osavaluma-alueiden pintavalunnan suhteellista muutosta. Saadut tulokset on jaettu neljään
kategoriaan: Muutos on joko vähäinen, kohtalainen, merkittävä tai erittäin merkittävä. Pintavalunnan muutos kuvastaa
sitä, millä osavaluma-alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan.

C8

C7

D6

A7
A6

Osavaluma-alue D4 pintavalunnan muutos on merkittävä, B5ja D4 - alueilla muutos on kohtalainen ja B6 - ja C1- alueilla
muutos on vähäinen.

C2

C6
C5

Reuna-alueille sijiottuvilla osavaluma-alueilla pintaveden
muutosta ei ole laskettu, sillä sinne osoitettu maankäytön
muutos on hyvin vähäistä.

C1

A5

5%

C4

A4

Muutos on erittäin merkittävä osavaluma-alueilla B1, B2, B3
ja B4. Niiden hulevesien pintavalunnan muutos on noin 110 430 prosenttia. B -kirjaimella merkittyjen osavaluma-alueiden
pintavedet laskevat Hiidenveden Vasarlanlahteen ketjumaisesti. B1- ja B2 -alueiden pintavedet valuvat B3 -, B4 -, B5- ja C4
-alueiden kautta vesistöön ja alueiden hulevesien hallintamenetelmät vaikuttavat toisiinsa.

D5

C3

B5

B6

D4

35%

0%

15%

D2

D1

B4

115%

A3

D3

40%

B3

430%

A2

B2

170%

B1

110%

Vähäinen (0–15 %)
Kohtalainen (15–35 %)
Merkittävä (35–100 %)
Erittäin merkittävä (35–100 %)
Pintavalunnan muutoksen vaikutusalue
Pintavalunnan muutoksen vaikutusalue erittäin merkittävällä pintavalunnan muutosalueella

A1
Pintavalunnan muutos. Pintavalunnan muutoksen vaikutusalue on esitetty oheisessa
kartassa pystyviivarasterilla.
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3 Suunnitellun maankäytön vaikutukset

3.5 RISKIEN TUNNISTAMINEN JA PAIKALLISTAMINEN
Pintavesiolosuhteiden muutoksesta aiheutuvia riskejä voivat
olla taajamatulvien aiheuttamat vahingot, lisääntynyt vesistökuormitus ja arvokkaissa luontokohteissa tapahtuvat muutokset sekä rakentamisen aikaiset vesistövaikutukset.
Alavat maastonkohdat Vasarlanlahden eteläpuolella ovat
pääosin rakentamisen ulkopuolella. Tämä pienentää tulvariskiä ja antaa hyvät lähtökohdat hulevesien käsittelylle. Osa
vettä varastoivista ja viivyttävistä painanteista on osayleiskaavaluonnoksessa jätetty rakentamisen ulkopuolelle, mutta osa
niistä on osoitettu rakennettaviksi alueiksi. Ensisijainen hulevesien lisääntymiseen ja taajamatulviin vaikuttava tekijä on
rakentamisen aiheuttama pintavaluntaolosuhteiden muutos.
(Hulevesiopas 2012, 19)
Viivytyspainanteina toimineet alueet, jotka kaavan mahdollistaman toteutumisen myöstä jäävät rakentamisen alle sijaitsevat pääasiassa B1- ja B2 -osavaluma-alueilla. Osavaluma-alueiden muuttunut vesitasapaino vaikuttaa niiden alajuoksulla
sijaitsevien osavaluma-alueiden pintavesien tasapainoon.
Suurin hulevesien hallinnan tarve on osavaluma-alueilla, joilla olosuhdemuutokset ovat merkittävimpiä ja/tai osavaluma-alueilla, joilla sijaitsee luontokohteita, jotka ovat herkkiä
rakentamisen myötä tapahtuvalle vesitalouden muutokselle.
Tällaisia osavaluma-alueita ovat erityisesti B1, B2, B3 ja B4.
Tässä selvityksessä ei ole laadittu laskelmia vesistöön kohdistuvan hajakuormituksen muutoksesta. Kuormituksen ei kuitenkaan voi yksiselitteisesti olettaa lisääntyvän rakentamisen
myötä, vaan uusien alueiden rakentaminen ja peltopinta-alan
väheneminen voi myös parantaa vedenlaatua. Suurin pintavalunnan määrä kohdistuu Hiidenveden Vasarlanlahteen.

Kaupunkitulva Elbejoen varrelta. Lähde: https://pixabay.com/

Taajamapurojen ravinnepitoisuudet ovat usein suurempia
kuin metsävaltaisten valuma-alueiden puroissa, mutta pienempiä kuin maatalousvaltaisilla valuma-alueilla (Ruth 204,
111).
Korkeimmat vedenjakaja-alueet, jotka usein ovat pohjaveden
muodostumisalueita, pyritään säilyttämään rakentamattomina tai sellaisessa käytössä, että pohjaveden imeyttäminen on
mahdollista. Vastaavasti alavimmat laaksopainanteet ja vesistöjen varret pyritään suunnittelemaan osana rakentamatta jätettävää viheralueiden verkostoa. (Hulevesiopas 2012, 46)
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4 SUOSITUKSET
4.1 YLEISET SUOSITUKSET
Suositeltavat jatkotoimenpiteet
• Alueelle suositellaan yhtenäisen hulevesien hallintasuunnitelman laatimista sekä varautumista hulevesien hallintaratkaisujen toteuttamiseen. Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tarkemmat hulevesien hallintaan
varattavat tilavaraukset sekä sopivien hulevesien hallintamenetelmien suunnittelu.
• Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa on tärkeää, että hulevesien käsittelyyn soveltuvat alueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle ja niille varataan riittävä tilavaraus.
Laaksoalueet ovat veden luonnollisia kerääntymisalueita.
Osayleiskaavaluonnoksessa laaksoalueet on pääosin jätetty rakentamisen ulkopuolelle, mikä antaa hyvät lähtökohdat hulevesisuunnitelmalle.
• Viivytysaltaat ja kosteikot kannattaa sijoittaa alueen alaviin kohtiin ja luontaisiin pintavettä kerääviin painanteisiin. Veden luontaisia valumissuuntia kannattaa muuttaa
mahdollisimman vähän. Hulevedet suositellaan johdettavan viivytysaltaisiin maanpäällisiä painanteita ja avouomia
pitkin. Veden viivettä voidaan edistää uoman mutkittelulla
ja pohjapadoilla.
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä huomioimaan olemassa olevien vettä varastoivien ja viivyttävien painanteiden säilyminen.
• Tarkempia maankäytön suunnitelmia tehdessä ja hulevesien hallintasuunnitelman laadinnassa on tarkasteltava
kokonaisvaikutusta aseman seudun kanssa, sekä koko ketjua aina erityisiä arvoja omaavalle Vaanilanlahdelle saakka
(myös Y5-osayleiskaava-alueen kaavarajauksen eteläpuolella).
• Päällystetyn pinnan määrä ja sen myötä syntyvän pintavalunnan voimakkuus riippuu tarkemman tason toteutusratkaisuista, joten arviota tulee tarkentaa myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa.
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Rakennetut alueet
• Hulevesien hallintamenetelmiä tulee toteuttaa myös rakentamiseen osoitetuilla alueilla. Hyödynnettävät hulevesien hallintaratkaisut suunnitellaan hulevesien hallintasuunnitelman laadinnassa.
• Pintavirtausreitit tuovat veden näkyville ja hulevedenkäsittelyrakenteilla on mahdollisuus elävöittää ja monipuolistaa alueen ilmettä. Alueella on suositeltavaa hyödyntää
hulevesiä kaupunkikuvallisena elementtinä vihreän infrastruktuurin lisäksi.
• Rakennetussa ympäristössä tulee suosia kaupunkimaisiin olosuhteisiin soveltuvia hulevesien luonnonmukaisia
hallintakeinoja. Hulevesiratkaisut voivat luoda alueelle
omaleimaisen identiteetin ja ne voivat olla monikäyttöisiä.
Hulevesirakenteilla ja kasvillisuudella on myös esteettisiä,
virkistyksellisiä ja sosiaalisia arvoja. Avoimet vesipinnat,
kosteikot, lammet, biosuodatusalueet, purot ja painanteet kosteikkokasveineen lisäävät puistojen, pihojen ja
viheralueiden viihtyisyyttä ja luovat alueille identiteettiä.
Hulevesirakenteet oikein suunniteltuina, toteutettuina ja
hoidettuina voivat olla esteettisesti ja kaupunkikuvallisesti
korkeatasoisia. (Hulevesiopas 2012, 217)
• Alueella tulee pyrkiä minimoimaan hulevesiviemäriverkoston rakentamisen tarve. Verkoston purkupisteenä voi
toimia esimerkiksi maastonpainanne, avo-oja tai noro,
puro, joki tai järvi. (Hulevesiopas 2012, 191)
Pohjavesi
• Selvitysalueen eteläosaa, Lohjanharjulla hulevesiä on tärkeää imeyttää mahdollisimman paljon, sillä muu selvitysalue ei juurikaan mahdollista hulevesien imeyttämistä.
Pohjavesialueilla tarvitaan aina arviointi imeytettävien
hulevesien laadusta ja pintamaan ja rakenteen puhdistuskyvystä ellei kyse ole pelkistä kattovesistä. Lievästi likaantuneet pihoilta ja vähän liikennöidyiltä katu- ja pysäköintialueilta valuvat hulevedet voidaan johtaa I ja II luokan
pohjavesialueilla biopidätysalueille, joissa puhdistusvaikutusta tehostetaan mm. humuspitoisella pintamaalla tai
kasvillisuudella. (Hulevesiopas 2012, 83)

Luonto ja virkistys
• Alueella tulee suosia monimuotoista kasvillisuutta. Monimuotoisella kasvillisuudella on luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa keskeinen merkitys hulevesien muodostumisessa ja virtaamien hallinnassa, eroosion torjunnassa
ja hulevesien puhdistamisessa. (Hulevesiopas 2012, 217)
• Suo ja kosteikkoalueiden vesitasapaino tulee pyrkiä säilyttämään, jotta niillä sijaitsevat luontoarvot säilyvät elinvoimaisina. Tulee huolehtia niiden kosteana pysymisestä
ja veden laadusta. Vaikkei itse luontokohteeseen kohdistettaisi mitään suoranaisia toimia, maankäytön muutos
muualla voi aiheuttaa kohteen kuivumista. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa,
ettei luontokohteiden vesitasapainossa tapahdu haitallisia
muutoksia ja ettei niihin kohdistuva kuormitus kasva merkittävästi.
• Tarvittaessa arvokkaille luontokohteille voidaan määritellä
muuta suunnittelualuetta tiukemmat hulevesien hallinnan
tavoitteet. Niille voidaan esimerkiksi johtaa vain puhtaita
katto- ja pintavesiä.
• Erilaiset hulevesiratkaisut on suositeltavaa toteuttaa osana
alueen viherverkostoa.
Tulvatilanteet
• Alueella tulee varautua hetkellisiin hulevesitulviin tulvareittien ja -altaiden avulla. Tulvareittien tarkoituksena on
johtaa hulevedet hallitusti tilanteissa, joissa varsinaisen
hulevesijärjestelmän mitoitus on ylittynyt. Tulvareittien
avulla pyritään estämään tulvimista riskikohteiden läheisyydessä ja johtamaan vedet nopeasti pois purkuvesistöön
tai turvallisemmalle tulvimisalueelle. Mikäli varsinaisia tulvareittejä ei ole suunniteltu, tulvivat hulevedet löytävät
oman, usein ihmistoiminnan ja rakenteiden kannalta vahingollisen tulvareittinsä eteenpäin. (Hulevesiopas 2012,
19)
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4.2 SUOSITUKSET KARTALLA
Tärkeä hulevesiyhteys, jossa tulee olla katkeamaton päällystämättömän pinnan osuus
ja yhtenäinen hulevesien hallintamenetelmien
ketju. Yhteys voi palvella myös virkistyskäyttöä.
Hulevesiallas. Hulevesialtaalla tarkoitetaan
tässä sekä altaita, joiden vesivarasto on pysyvä,
että altaita, jotka ovat suurimman osan ajasta
kuivia, mutta toimivat hulevesien väliaikaisina
tasausaltaina tulvatilanteissa. Kohdemerkinnät
sijaitsevat olemassa olevien vesi- ja suoalueiden kohdalla.
Ohjeellinen hulevesialueen osa. Alue tasaa
yläjuoksulle sijoittuvien laajojen maankäytön
muutosalueiden vaikutuksia. Nämä alueet soveltuvat erityisen hyvin hulevesien viivyttämiseen. Alue voi sisältää kaikkia hulevesien hallintamenetelmiä (lukuunottamatta imeytystä,
jota savinen maaperä ei mahdollista). Suoraksi
kaivettu Santoja suositellaan rakennettavan
mutkittelevaksi, luontaisenkaltaiseksi puro-uomaksi, jonka varrelle toteutetaan veden virtausta tasaavia viivytysaltaita ja/tai kosteikkoja.
Alue voi palvella myös virkistyskäyttöä.
Maaperältään hulevesien imeyttämiseen
soveltuva alue. Alueella syntyvät hulevedet
tulee imeyttää alueella pohjavesialue huomioiden (alue on osittain pohjavesialuetta).
(Pienillä sinisillä nuolilla on oheisessa kartassa
osoitettu kallioisten mäkien välisiä painanteita,
jotka ovat pintavesien luontaisia virtausreittejä.
Osayleiskaavaluonnoksessa nämä on pääosin
jätetty rakentamisen ulkopuolelle, mikä antaa
hyvät lähtökohdat hulevesisuunnitelmalle.)
Olemassa oleva kosteikko/juurakkopuhdistamo, joiden toimintaedellytykset tulee turvata.

Suositukset hulevesien huomioimiseen selvitysalueella.

Alueella tulee vähentää maankäyttömuotoja,
joilla on korkea valumakerroinarvo.
Y5 Hulevesiselvitys
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4.3 SUOSITELTAVAT MERKINNÄT

Yleiset määräykset

Tärkeä hulevesiyhteys (nuolimerkintä)

Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa on alueittain varattava
tilaa hulevesien luonnonmukaiselle käsittelylle ja otettava
huomioon tulviin varautuminen. Ensisijaisesti hulevesien
muodostumista on pyrittävä ehkäisemään. Muodostuvat hulevedet tulee pyrkiä viivyttämään. Avoimet ja luonnonmukaiset purot, suot ja soistumat tulee lähtökohtaisesti säilyttää
avoimena.

Alueella, johon hulevesiyhteys -nuolimerkintä on osoitettu sijoittuu merkittävissä määrin suo- ja soistuma-alueita sekä ojia.
Merkinnän tavoitteena on varmistaa katkeamaton hulevesiyhteys ja varmistaa, että alueella säilyy ja lisätään hulevesien viivytysaltaita yhtenäisenä ketjuna. Yhteysmerkintä on erityisen
tärkeä juuri rakennetuilla alueilla. Hulevesien johtamisen kannalta on tärkeää, että korttelialueella ei katkaista rakentamisella luontaista hulevesiyhteyttä. Joten yksityiskohtaisempaa
rakentamista ajatellen, tulisi varmistaa että hulevesiyhteys on
yhtenäinen ketju. Alue toimii myös tulvareittinä.
Hulevesiallas (kohdemerkintä)
Hulevesialtaalla tarkoitetaan tässä sekä altaita, joiden vesivarasto on pysyvä, että altaita, jotka ovat suurimman osan ajasta
kuivia, mutta toimivat hulevesien väliaikaisina tasausaltaina
tulvatilanteissa. Kohdemerkinnät sijaitsevat olemassa olevien
vesi- ja suoalueiden kohdalla. Hulevesiallas on tärkeä hulevesien hallinnan keino tulvatilanteissa. Lisäksi merkinnällä voi
osoittaa olemassa olevat kohteet, kuten kosteikot ja juurakkopuhdistamot.
Ohjeellinen hulevesialueen osa
Alueet soveltuvat erityisen hyvin hulevesien viivyttämiseen.
Alue voi sisältää kaikkia hulevesien hallintamenetelmiä lukuunottamatta imeytystä, jota savinen maaperä ei mahdollista. Alue voi palvella myös virkistyskäyttöä ja kasvillisuuden
hyödyntäminen on ensisijaista hulevesialuella. Virtaaman hidastumista, imeytymistä ja puhdistumista voidaan tehostaa
johtamisreittien kasvillisuudella, pienellä pituuskaltevuudella
ja riittävällä pituudella Hulevesiopas 2012, 21). Hulevesialue
on tärkeä hulevesien hallinnan keino tulvatilanteissa. Alue toimii myös tulvareittinä.
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Alueelle tulee laatia yhtenäinen hulevesien hallintasuunnitelma. Hulevesien hallinnan tavoitteena on vesien määrällinen ja
laadullinen hallinta.
Osayleiskaavan mukaiset pääkäyttötarkoitusmerkinnät sallivat alueellisen hulevedenkäsittelymenetelmien edellyttämät
aluevaraukset. Yhtäjaksoisesta hulevesien hallintaketjusta tulee huolehtia.

4.4 VALMISTEILLA OLEVA KAAVAEHDOTUS
Hulevesiselvitys on laadittu 16.8.2019 päivätyn alustavan
kaavaluonnosversion pohjalta. Samalla alustavan kaavaluonnoksen suunnittelu on edennyt ja etenee edelleen. Selvityksen kannalta on huomioitava, että rakentamiseen osoitettavat alueet ovat osittain laajentuneet. Toki pääkäyttötarkoitus
mahdollistaa luonnonmukaisen hulevesien käsittelyn.

4 SUOSITUKSET

Hulevesien viivytysallas asuinalueella. Lähde: https://ilmastotyokalut.fi/hulevesien-hallinta/hulevesien-hallintarakenteet/
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4 SUOSITUKSET

Kosteikkoalue Tuusulassa. Essi Vento
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4 SUOSITUKSET

Kosteikon äärellä kulkeva virkistysreitti Lähde: pixabay.com
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