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Vesisuhteiden hallinta 
kaupunkisuunnittelussa

Jukka Jormola

Viime	vuosina	monissa	taajamissa	sattuneiden	tulvien	jälkeen	on	herännyt	tarve	
rakentamisperiaatteiden	tarkistukseen.	Ilmaston	muutoksen	on	arveltu	lisäävän	
rannikko-,	joki-	ja	hulevesitulvien	uhkaa.	Myös	laajentuva	rakentaminen	itsessään	
lisää	paikallisten	tulvien	vaaraa.	Läpäisemättömiltä	pinnoilta	valuvia	hulevesiä	on	
pyrittävä	imeyttämään	ja	viivyttämään	ja	niiden	käsittelyä	tarvitaan	myös	taaja-
mavesien	laadun	parantamiseksi.	Ajoittain	liiallinen	vesi	aiheuttaa	rakenteille	ja	
toiminnoille	haittoja	mutta	vesi	on	ympäristössä	myös	välttämättömyys	ja	veto-
voimatekijä.	Sen	vuoksi	se	on	kiinnostava	suunnittelukohde	pyrittäessä	viihtyi-
sään	asuinympäristöön.	Vesisuhteiden	hallinta	tiiviisti	rakennetuilla	alueilla	on	
monimutkainen	ja	haasteellinen	tehtäväkenttä,	joka	vaatii	ideoivaa	suunnittelua	
ja	rakentamismenetelmien	ja	-säädösten	kehittämistä.	Seuraavassa	tarkastelen	
aiheeseen	liittyviä	peruslähtökohtia,	ongelmia	ja	toteutusesimerkkejä.	

HuLEVEdET	– 	EHEYTTÄVÄN	YHdYSKuNTASuuNNITTELuN	
ONGELMA	JA 	MAHdOLLISuuS
Kaupunkisuunnittelussa	keskeisenä	näkökulmana	on	ollut	niin	sanottu	eheyttävä	
yhdyskuntasuunnittelu,	millä	on	tarkoitettu	lähinnä	kaupunkirakennetta	tiivistävää	
täydennysrakentamista.	Tiivistämisen	eräänä	perusteena	pidetään	ekologisuutta.	
Näkökulmana	on	tällöin	ollut	etenkin	liikennetarpeen	väheneminen	ja	joukkolii-
kenteen	käyttömahdollisuuksien	paraneminen,	minkä	lisäksi	hyötyjä	voidaan	saada	
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muun	infrastruktuurin	taloudelliselle	käytölle.	Toisaalta	tiivistämisestä	seuraa	
väistämättä	rakentamattomien	luonnonalueiden	pinta-alan	väheneminen.	Alku-
peräinen	eliöstö	joutuu	väistymään	ja	lisäksi	seurauksena	on	muutos	rakennettavan	
alueen	vesisuhteisiin	ja	alapuolisen	vesistön	virtaamiin	ja	veden	laatuun.	Kun	
rakennettu,	vettä	läpäisemätön	pinta	lisääntyy,	sadeveden	imeytyminen	maape-
rään,	pidättyminen	kasvillisuuteen	ja	haihtuminen	takaisin	ilmaan	ja	vähenee	ja	
pintavalunta	vastaavasti	lisääntyy.	

Tiivistämisen	kaupunkiekologisia	vaikutuksia	onkin	tarkasteltava	monipuolisesti	
ja	kriittisesti.	Eheyttävän	yhdyskuntasuunnittelun	laajaan	määrittelyyn	kuuluu	
pelkän	tiivistämisen	lisäksi	yhdyskuntien	voimavarojen	laaja-alainen	kehittämi-
nen	paikallisten	lähtökohtien	ja	yhteistyön	pohjalta	(Riipinen	et al.	2003,	4).	Vesisuhteet	
ovat	rakentamisessa	aina	paikallinen	lähtökohta,	joka	on	ilmaston	mahdollisesti	
muuttuessa	varauduttava	ottamaan	entistä	painokkaammin	huomioon.	Vesi	on	
kaupunkiluonnon	tarvitsemana	kasvutekijänä	ja	ympäristössä	näkyvänä	vesipin-
tana	myös	voimavara.	Ihmiset	haluavat	tunnetusti	asumaan	vesistöjen	läheisyyteen.	
Myös	varsinaisia	vesistöjä	pienemmät	vesiaiheet	kiinnostavat	asukkaita,	jos	ne	
koetaan	ilmeeltään	miellyttäviksi	ja	ne	ovat	veden	laadultaan	riittävän	puhtaita.	
Tiivistävän	kaupunkisuunnittelun	yhteydessä	on	otettava	määrätietoisesti	käyttöön	
taajamien	vesisuhteita	tasapainottavia	menetelmiä,	jotta	vettä	voidaan	hyödyntää	
suunnittelussa	eikä	pelkästään	torjua	vaarana	ja	haittana.

TAAJAMAHYdROLOGIAN	MuuTOKSIA
Rakennetuilta	pinnoilta	hulevetenä	valuva	vesi	on	johdettava	pois,	jotta	se	ei	haittaisi	
toimintoja	ja	rakenteita.	Suomessa	hulevesien	johtamistapana	käytetään	yleensä	
erillisviemäröintiä,	jolloin	hulevedet	voidaan	nykykäytännön	perusteella	johtaa	
käsittelemättöminä	vesistöihin.	Vanhoilla	keskusta-alueilla	on	usein	käytössä	
sekaviemäröinti,	jolloin	hulevedet	kulkeutuvat	jätevesien	mukana	puhdistamoihin.	
Likaiset	hulevedet	saadaan	näin	käsitellyiksi,	mutta	rankkasade-	ja	tulvatilanteet	
voivat	aiheuttaa	toimintaongelmia	ja	suoranaisia	jätevesipäästöjä.	Sen	vuoksi	erillis-
viemäröintiin	siirtyminen	on	kannatettavaa	mutta	vaatii,	että	hulevesiä	puhdistetaan	
ja	niiden	määrää	vähennetään	ennen	niiden	joutumista	vesistöihin.

Eri	tavoin	rakennetuilta	alueilta	pois	valuvan	veden	osuutta	sadannasta	kuvataan	
valuntakertoimella,	jolla	tarkoitetaan	alueelta	pois	virtaavan	ja	alueelle	keskimäärin	
satavan	vesimäärän	suhdetta.	Suomessa	on	mitattu	pientaloalueelta,	jonka	pinta-
alasta	viidesosa	on	läpäisemätöntä,	keskimääräiseksi	valuntakertoimeksi	0,04	ja	
kerrostaloalueella,	jolla	puolet	on	läpäisemätöntä,	0,18	(Kotola	&	Nurminen	2003).	Melanen	
(1982)	esitti	vastaavina	kertoimina	pientaloalueelle	0,10	ja	kerrostaloalueelle,	josta	69	
%	on	läpäisemätöntä,	0,39.	Valuntakertoimien	suuruuteen	vaikuttaa	muun	muassa	
se,	otetaanko	sadantoihin	mukaan	pienet	sateet,	jotka	eivät	käytännössä	aiheuta	
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valuntaa	verkostoon.	Pientaloalueilla	valuntakertoimet	voivat	lähennellä	luonnon-
maaston	arvoja,	kun	taas	kerrostaloalueilla	ne	ovat	moninkertaisia.	Kerrostaloalu-
eille	on	ominaista,	että	valuntaa	syntyy	hyvin	pian	sateen	alkamisen	jälkeen,	kun	
taas	pientaloalueella	sade	ei	välttämättä	muodosta	valuntaa	ollenkaan	pidättyessä	
tonttialueille	(Kotola	2003).	Tästä	voidaan	suoraan	päätellä,	että	kun	rakentamisen	
tehokkuus	kasvaa	ja	uusia	alueita	tulee	hulevesiviemäröinnin	piiriin,	valunnat	
purovesistöihin	vastaavasti	kasvavat.	Lisärakentaminen,	johon	liittyy	perintei-
sesti	vallitseva	kuivatuskäytäntö,	lisää	itsessään	helposti	edelleen	tulvien	vaaraa	
(Sillanpää	2007).	Helsingin	yleiskaavatyön	yhteydessä	laskettiin	tiivistävän	yleiskaavan	
vaikutuksia	purojen	virtaamiin	koko	kaupungin	alueella.	Esimerkiksi	Helsingin	
Mellunkylänpurolla	hulevesiverkostosta	suoraan	puroihin	valuvan	virtaaman	osuus	
kasvaisi	19	prosentista	20	prosenttiin	(Tarkkala	2002),	mikä	siis	tarkoittaa	noin	viiden	
prosentin	nousua	yleiskaavan	vaikutuksena.

Ilmastonmuutoksesta	tehtyjen	skenaarioiden	perusteella	on	arvioitu,	että	1–3	
asteen	lämpötilan	nousun	seurauksena	sadannat	lisääntyisivät	0–15	prosenttia	
ja	erityisesti	talvisateet	lisääntyisivät	Suomessa	(Jylhä	et al.	2004).	Keskimääräisten	
valumien	lisääntymistä	suurempi	merkitys	voi	olla	paikallisten	rankkasateiden	
lisääntymisellä.	Sään	ääri-ilmiöiden,	kuten	lämpimien,	sateisten	ja	kuivien	vuosien	
tai	kuukausien	yleistymisestä	ei	välttämättä	ole	vielä	tilastollisia	todisteita,	mutta	
niiden	toistuvuusaikojen	lyhentymiseen	on	silti	syytä	varautua.	Vuoden	2006	jou-
lukuu	ja	vuoden	2007	maaliskuu	olivat	niin	lämpimiä,	että	niiden	todennäköisyys	
tähänastisten	toistuvuuksien	perusteella	on	kerran	1000	vuodessa	(Venäläinen	et al.	2007).	
Rankkasateiden	aiheuttamat	ylivirtaamat	voivat	muodostua	taajamissa	vaarallisiksi	
purojen	tulviessa.	Esimerkiksi	Mellunkylänpurolla	on	mitattu	uoman	ja	valuma-
alueen	kokoon	nähden	poikkeuksellisia	ylivirtaamia,	yli	3000	litraa	sekunnissa	40	
millimetrin	ukkossateella,	josta	pääosa	tuli	parin	tunnin	aikana	(Tikkanen	1999).	Vuonna	
2005	yleisurheilun	MM-kisojen	aikana	Helsingin	olympiastadionilla	vajaan	tunnin	
aikana	sattuneen	25	mm	sateen	arvioidaan	toistuvan	kerran	15–20	vuodessa	(Ilmatieteen	

laitos	2008).	Silti	vieläkin	suuremmat	sademäärät	voivat	viimeaikaisten	kokemusten	
perusteella	olla	mahdollisia.	Porin	kaupunkitulva	kesällä	2007	aiheutui	jopa	140	
millimetrin	sadannasta	reilun	kahden	tunnin	aikana.	Etelä-Suomessa	130	milli-
metrin	sateen	toistuvuudeksi	arvioidaan	kerran	10	vuodessa,	mutta	150	millimetrin	
sateelle	jo	kerran	sadassa	vuodessa	(Venäläinen	et al.	2007)	Hulevesiviemärien	mitoitus-
virtaamana	käytetään	normaalisti	kerran	2	vuodessa	sattuvaa	sadantaa	125	l/s/ha	10	
minuutin	aikana,	mikä	vastaa	7,5	mm	sadantaa	(Katusuunnittelun	ja	-rakentamisen	ohjeet	2003).	
Valunnat	ylittävät	siten	helposti	sadevesiviemärien	ja	rumpujen	vetokyvyn,	jolloin	
jo	nykyisillä	toistuvuuksilla	on	syytä	varautua	säännöllisesti	esiintyviin	paikallisiin	
hulevesitulviin.	Talvella	tapahtuvat	vesisateet	ja	lisäksi	kaivojen	ja	rumpujen	tuk-
keutuminen	lisäävät	yllätyksellisiä	tulvia	(kuva	1).	Hulevesijärjestelmien	mitoitus	

KuVa	�	

	uomiin	joutuva	roskat	
voivat		aiheuttaa	tukkeutu-
mista	ja	tulvimista,	kuten	
Monikonpurossa	Espoon	
Leppävaarassa	helmikui-
sen	sateen	yhteydessä	2007.	
kuva: 	anne 	mannermaa

KuVa	�	

	uomille	on	syytä	varata	vir-
taamia	tasaavia,	hallittuja	
tulva-alueita.	Vesi	nousee	
Helsingin	Viikinojaan	
kaivetulle	tulvatasanteelle	
keväällä	2006.	
kuva: 	 jukka 	 jormola	
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vaatii	tarkennuksia	ja	mitoituksissa	tulisi	ottaa	huomioon	myös	hulevesien	viivytys.	
Rakentamisen	aiheuttamia	valumalisäyksiä	on	hillittävä	viivyttämällä	veden	joutu-
mista	hulevesikaivoihin	ja	edelleen	puroihin.	Tiivistämisen	yhteydessä	on	etenkin	
alavilla	alueilla	huolehdittava	avoimista	tulvareiteistä	ja	rakentamattomien	alueiden	
varaamisesta	hulevesien	pidättämiseen	ja	tilapäiseen	tulvimiseen	(kuva	2).

HAITALLISTEN	VESISTöVAIKuTuSTEN	
ESTÄMINEN	KAAVOITuKSESSA
Kaavojen	ympäristövaikutukset	on	nykyisin	arvioitava	maankäyttö-	ja	rakennuslakiin	
ja	-asetukseen	vuonna	2005	tehtyjen	muutosten	perusteella.(Laki	maankäyttö-	ja	rakennus-

lain…	2005).	Lakimuutos	tehtiin	suunnitelmien	ja	ohjelmien	vaikutuksia	koskevan	
Eu	-direktiivin	toteuttamiseksi.	Kaavamääräyksissä	on	esitettävä	toimenpiteet	
haittojen	estämiseksi	 (Valtioneuvoston	asetus…2005).	Muutokset	kaavoitettavan	alueen	
valumasuhteisiin	ja	alapuolisten	vesistöjen	virtaamiin	ja	veden	laatuun	voidaan	
perustellusti	katsoa	selvittämistä	vaativiksi	vaikutuksiksi,	joiden	haitat	tulisi	estää	
kaavamääräyksillä.	Hyvänä	esimerkkinä	on	Helsingin	yleiskaavoituksen	yhteydessä	
jo	ennen	lakimuutosta	vuonna	2002	tehty	selvitys	yleiskaavan	vaikutuksista	pin-
tavesiin	(Tarkkala	2002).	Virtaamalisäyksen	kompensoimiseksi	selvityksessä	esitetään	
tasaavia	vesialueita.	Osayleiskaavoissa,	esimerkiksi	Tampereen	Vuoreksen	alueella,	
on	vaadittu	hulevesien	käsittelyä	alapuolisten	järvien	veden	laadun	turvaamiseksi.	
Valuma-alueille	aiheutuvien	vaikutusten	selvittäminen	kuuluukin	lähinnä	yleis-
kaavoitukseen.	usein	valuma-alueet	ja	siten	myös	vesistövaikutukset	ulottuvat	
naapurikunnan	alueelle,	joten	myös	maakuntakaavoissa	olisi	syytä	todeta	tarpeet	
ylikunnalliseen	vesistötarkasteluun.	Alueellisten	ympäristökeskusten	tulisi	kiinnittää	
huomiota	vesistövaikutuksiin	kuntayhteistyössään.	Hulevesien	käsittelyä	koske-
via	merkintöjä	asemakaavoissa	olisi	syytä	kehittää	nykyistä	monipuolisemmiksi.	
Asemakaavoitusta	varten	on	jo	laadittu	alueellisia	ohjeita	hulevesien	huomioon	
ottamiseksi	(esim.	Tornivaara-Ruikka	2006).

IMEYTTÄMINEN	TAAJAMA-ALuEILLA
Taajamahydrologian	tasapainottaminen	lähtee	liikkeelle	valuma-alueelta,	jolloin	
myös	rakennetuilla	alueilla	tulisi	pyrkiä	sadeveden	imeyttämiseen	maaperään.
Tämä	voidaan	tuoda	esiin	vaatimuksena	kaavamääräyksissä,	kuten	perinteisesti	on	
voitu	esittää	pohjavesialeilla	pohjaveden	muodostumisen	turvaamiseksi.	Tonteilla	
ja	viher-	ja	katualueilla	tarvitaan	riittävästi	tilaa	valumavesien	imeyttämiseksi,	
viivyttämiseksi	ja	puhdistamiseksi,	mikä	voi	olla	haasteellista	etenkin	tiiviissä	ja	
matalassa	rakentamistavassa.	Imeytysalueiden	pinta-alaksi	voidaan	laskea	noin	
kymmenen	prosenttia	kattopinnan	alasta	(Ahponen	2003:	48).	Veden	väliaikaista	vii-
vytystä	ja	imeytystä	varten	on	kehitetty	uusia	piha-	ja	viheralueiden	suunnitte-
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luperiaatteita,	joilla	hulevesien	viivytys	saadaan	myös	asukkaiden	hyväksymäksi.	
Sateen	ja	sulamisen	jälkeen	seisovaa	vettä	ei	välttämättä	koeta	miellyttäväksi,	ellei	
suunnittelussa	ole	tietoisesti	pyritty	ratkaisemaan	väliaikaisen	vesialueen	ilme	ja	
esiintymismuoto.	usa :ssa	käyttöön	otettu	termi	sadepuutarha	(raingarden)	on	
myönteisiä	mielikuvia	herättävä	pihojen	ja	viheralueiden	sade-	ja	hulevesiaiheiden	
nimitys	(kuva	3).	Sadepuutarhalla	tarkoitetaan	lähinnä	luonnon-	tai	koristekas-
veilla	istutettua	imeytyspainannetta,	jossa	katoilta	johdettava	sadevesi	johdetaan	
imeytymään	pohjamaahan	(dunnet	&	Clayden	2007).	Myös	kivikko-	ja	sorapintoja	on	
käytetty	imeytysalueilla	kuvastamaan	vesipintaa	myös	kuivana	aikana	japanilaisen	
puutarhan	tapaan.	Tiiviissä	kaupunkiympäristössä	sadevettä	voidaan	imeyttää	ja	
viivyttää	rakentamalla	viherkattoja,	joiden	on	todettu	pidättävän	valuntaa	tehokkaasti.	
Pysäköintialueiden	läpäisevinä	pinnoitteina	ovat	osoittautuneet	toimivimmiksi	
harvasaumaiset	laatoitukset.

KuVa	�	

	Sadepuutarha	Minnesotassa.	Katolta	tulevat	
vedet	johdetaan	luonnonkasveja	kasvavaan	
imeytyspainanteeseen.	
kuva: 	 jukka 	 jormola
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IMEYTYSALuEIdEN	RAKENTEITA
Pysäköintialueiden	viherkaistat	sopivat	hyvin	valumavesien	imeytykseen	(kuva	4)	
Monissa	maissa	on	käytäntönä	katuvesien	johtaminen	painanteiksi	tehdyille	kadun-
varsien	viherkaistoille	(Clar	et al.	2004).	Liikennealueilta	valuu	haitallisia	aineita,	jotka	
voidaan	saada	painanteissa	käsittelyyn.	Painanteen	imeytymiskyvystä	on	pyrittävä	
huolehtimaan	siten,	että	vesi	viipyy	painanteessa	ennen	imeytymistään	korkeintaan	
vuorokauden	tai	kahden	ajan,	mikä	on	tärkeää	jäätymisen	estämiseksi	pohjoisissa	
oloissa.	Tiiviissä	savimaassakin	osittainen	imeytyminen	on	mahdollista	vaihtamalla	
painanteen	alapuolinen	maa	hiekaksi	tai	soraksi	ja	huolehtimalla	ylimääräisen	
veden	kuivatuksesta.	Painanteen	pohjalle	tarvitaan	usein	salaojitus,	joka	johtaa	
imeytymättä	jäävän	veden	pois.	Vaikka	veden	imeytyminen	varsinaiseen	pohjamaa-
han	jäisi	vähäiseksi,	painanteen	maakerrokset	toimivat	hulevesien	suodattajina.	
Tiepainanteissa	veden	puhdistamisesta	 tulee	huolehtia	epäpuhtauksia	suodat-
tavalla	humuspitoisella	pintamaalla	ja	sopivalla	saviaineksen	ja	läpäisevämmän	
materiaalin	sekoitussuhteella.	

KuVa	�	

	Painanteiksi	tehdyt	viher-
kaistat	sopivat	liikenne-
alueiden	valumavesien	
imeytykseen.	
kuva: 	 jukka 	 jormola
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Imeytyspainanteiden	hydrologisesta	mitoituksesta	ja	maakerrosten	rakenteesta	
ja	läpäisevyydestä	on	seikkaperäisiä	ohjeita	(esim.	Geiger	&	dreiseitl	2001).	Imeytyspainanteet	
mitoitetaan	siten,	että	painanteeseen	mahtuu	seudulle	tyypillinen	rankkasateen	
valunta,	joka	imeytyy	viiveellä	pohjamaahan.	Sekä	painanteen	vapaa	vesitilavuus	
että	alapuolisen	maaperän	huokostilavuus	viivyttävät	valuntaa.	Mitoitussadantaa	
suurempia	valuntoja	varten	pyritään	järjestämään	joko	hallittu	ylivuoto	muualle	
maastoon	tai	painanteita	ja	avouomia	pitkin	vesistöihin.	Tiiviisti	rakennetuilla	
alueilla	ylimääräisen	veden	johtaminen	hulevesiviemäriin	voi	olla	ainoa	mahdol-
lisuus.	Hulevesikaivojen	kansien	tason	perusteella	voidaan	määritellä,	millaisten	
sateiden	aiheuttamat	valunnat	joutuvat	hulevesiviemäriin	ja	millaisten	vain	imeytyvät	
maastoon.	Kansien	sijoittaminen	korkeammalle	kuin	painanteiden	pohja	vaatii	
perinteisestä	poikkeavaa	pintavesisuunnittelua.	Hulevesiviemäri	tarvitaan	tiiviisti	
rakennetulla	alueella	yleensä	hulevesien	lisäksi	perustusten	kuivatusjärjestelmäksi.	
Imeyttävässä	ja	viivyttävässä	järjestelmässä	hulevesiviemärien	mitoitus	voi	olla	
pienempi	kuin	perinteisessä,	jossa	pääosa	rakennettujen	pintojen	vedestä	joutuu	
suoraan	hulevesiviemäriin.	Vastaavasti	uusien,	tiivistettävien	alueiden	imeytys	voi	
mahdollistaa	liittymisen	vanhaan,	pienemmällä	mitoituksella	tehtyyn	järjestelmään,	
jos	imeytyksestä	ja	viivytyksestä	huolehditaan.	Imeytyksellä	voidaan	myös	keventää	
olemassa	olevaa	järjestelmää	mitoitusvarmuuden	lisäämiseksi	mahdollisia	kasvavia	
tai	yllätyksellisiä	sadantoja	varten.

Kuivatusjärjestelmän	kautta	tuleva	valunta	on	hulevesiin	verrattuna	määrältään	
vähäistä	ja	tasaista	ja	maan	läpi	suotautuessaan	myös	puhdistunutta,	joten	se	sopii	
hyvin	johdettavaksi	pihojen	ja	viheralueiden	lampiin	ja	suoraan	luonnonvesistöihin.	
Samoin	runsailla	sateilla	imeytyspainanteista	tapahtuva	ylivuoto	on	yleensä	laadul-
taan	kohtuullisen	puhdasta,	kun	suurin	osa	epäpuhtauksista	pääsee	imeytymään	
niin	sanotun	alkuhuuhtouman	mukana	painanteiden	suodatuskerrokseen.

LAMMET	JA 	KOSTEIKOT	
Sade-	ja	hulevesiä	voidaan	johtaa	vesipintana	näkyviin	vesiaiheisiin,	kuten	lampiin	
ja	kosteikkoihin,	joilla	on	mahdollista	monipuolistaa	asuinympäristöä	ja	kaupun-
kiluontoa.	Vesipintoja	voidaan	samalla	helposti	hyödyntää	alueen	viihtyisyyttä	ja	
ilmettä	parantavina	aiheina.	Etenkin	laajoilta	kattopinnoilta	ja	pysäköintialueilta	
voi	tulla	huomattavia	valuntoja.	Liikekeskusten	ja	teollisuusalueiden	yhteyteen	
tulisi	edellyttää	imeytysalueiden	lisäksi	tarvittaessa	laajempia	vesialueita,	joiden	
vaihtelevalla	vesipinnalla	saadaan	aikaan	valuntojen	tasaantumista.	Liikennealu-
eilta	valuvissa	hulevesissä	on	epäpuhtauksia,	jotka	aiheuttavat	samentumista	ja	
mahdollisesti	myrkyllisen	lietteen	kerääntymistä,	joten	niiltä	johdettavat	vedet	
tulisi	käsitellä	imeytysjärjestelmissä.	Syrjäisempiin	ja	esimerkiksi	linnustoalueiksi	
suunniteltuihin	kosteikkoihin	voidaan	johtaa	myös	likaisempia	katuvesiä.	Asuin-
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alueiden	lampiin	tulisi	johtaa	mieluiten	vain	puhtaita	katoilta	valuvia	sadevesiä	ja	
perustusten	kuivatusvesiä.	

Sade-	ja	hulevesien	kerääminen	asuinalueiden	ja	myös	liikekeskusten	vesiaihei-
siin	on	noussut	kansainvälisesti	paitsi	rakennusluvissa	edellytetyksi	toimenpiteeksi,	
myös	keinoksi	kohottaa	alueen	tai	hankkeen	imagoa.	Liikekeskus	Jumbon	vesiä	
johdetaan	läheisen	Kartanonkosken	asuinalueen	lampi-	ja	puroaiheeksi	Vantaalla	
(kuva	5).	Lempäälän	Ideapark-liikekeskuksen	yhteyteen	on	rakennettu	valumavesiä	
tasaava	lampiketju	ja	puron	tulvatasanne,	jotta	alapuolisen	puron	virtaamat	eivät	
kasvaisi	liiaksi	(kuva	6).

TALVIOLOSuHTEET	JA 	HOITOKÄYTÄNTöJEN	KEHITTÄMINEN
Suomen	olosuhteisiin	on	syytä	soveltaa	erityisesti	kylmiin	ilmasto-oloihin	kehitettyjä	
hulevesien	käsittelyn	menetelmiä,	joiden	tutkimuksessa	on	käynnissä	kansainvälistä	
yhteistyötä	(Caracao	&	Claytor	1997).	Talviolot	eli	lumi	ja	sen	sulaminen,	sekä	vesialueiden	
jäätyminen	ja	maan	routaantuminen	aiheuttavat	hule-	ja	sulamisvesien	käsittelylle	
erityisiä	vaatimuksia.	Huomattava	osa	hulevesistä	aiheutuvasta	kokonaisvalunnasta	
ja	-kuormituksesta	syntyy	keväällä	lyhyenä	aikana,	kun	talvella	satanut	lumi	ja	
siihen	sitoutuneet	epäpuhtaudet	lähtevät	sulamisvetenä	liikkeelle.	Lumi	saattaa	
sulaa	nopeasti	talvella	myös	vesisateilla.	Ilmaston	muutoksen	arvellaan	lisäävän	
talvisateita.	Kun	imeytyminen	maaperään	on	routaantumisen	takia	vähäistä,	ovat	
talvella	vaarana	vähäisistäkin	sateista	aiheutuvat	tulvat.	Vaihtelevat	sade-	ja	jääty-
misolot	aiheuttavat	haasteita	viivyttäville	kuivatusjärjestelmille.

Kylmissä	olosuhteissa	haihtuminen	ja	rakenteiden	kuivuminen	on	hidasta,	
joten	rakenteiden	kuvatuksesta	on	huolehdittava	kosteusvaurioiden	estämiseksi.	
Kun	tavoitteena	on	sade-	ja	sulamisvesien	imeyttäminen	ja	viivyttäminen,	kuivatus	
rakenteiden	ympärillä	on	tärkeää	sekä	kosteusvaurioiden	estämisen	että	imeytys-
järjestelmän	toimivuuden	kannalta.	Kuivatuksen	avulla	painanteiden	pintakerros	
ei	jäädy	läpäisemättömäksi	ja	imeytys	saadaan	toimimaan	myös	routaantuneeseen	
maahan,	mikä	on	tärkeää	esimerkiksi	katuvesien	puhdistamiseksi	kevään	sula-
misaikaan	(Oberts	2003).	Hyvin	kuivatetut	imeytyspainanteet	sopivat	myös	lumen	
varastointiin	ja	sulamisvesien	käsittelyyn.	Ylivuotokaivojen	kansien	sijoitus	ja	
korkeustaso	on	otettava	huomioon	siten,	että	painanteet	toimivat	kiintoaineksen	
laskeutuspaikkoina	päästöjen	kannalta	tärkeässä	lumen	sulamisvaiheessa.

Teiden	sulamisvesissä	on	runsaasti	suolaa,	jonka	pitoisuudet	vaihtelevat	voi-
makkaasti	sulamisen	eri	vaiheissa	vuorokauden	aikana	(Ruth	2004).	Suolapitoisuudet	
ovat	korkeimmillaan	sulamisen	alkuvaiheessa.	Kun	sulamisvesiä	kerätään	painan-
teisiin,	myöhempi	sulamisvesi	voi	laimentaa	suolapitoisuuksia.	Kosteikkojen	ja	
lampien	ylivuotorakenteet	on	suunniteltava	siten,	että	jäässä	oleva	vesialue	toimii	
mahdollisimman	tehokkaasti	myös	sulamisvesien	ja	talvisadantojen	käsittelyssä.	

yks2008-1_10.indd   48 22.04.2008   16:56:30



jukka	jormola	–	vesisuhteiden	hallinta	kaupunkisuunnittelussa 4�

KuVa	�	

	Kartanonkosken	alueelle	
on	tehty	monimuotoinen	
lampi-	ja	puroaihe,	johon	
johdetaan	liikekes-
kus	Jumbon	hulevesiä	
Vantaalla.	
kuva: 	 jukka 	 jormola

KuVa	�	

	Liikekeskus	Ideaparkin	
yhteyteen	tehty	kosteikko	
tasaa	alueen	ylivirtaamia
kuva: 	 jukka 	 jormola

yks2008-1_10.indd   49 22.04.2008   16:56:31



yhdyskuntasuunnittelu	 [2008]	 vol.46:150

Sulamisvesille	tulisi	olla	varastotilavuutta	myös	jäätyneissä	lammissa	ja	kosteikoissa	
siten,	että	sulamisveden	on	mahdollista	nousta	jään	päälle	aiheuttamatta	haittaa.

Hoidon	kannalta	hiekoitushiekan	ja	muun	kiintoaineksen	poisto	imeytyspai-
nanteista	ja	kosteikkolammista	vaatii	uusia	käytäntöjä.	Nykyisin	on	totuttu	pois-
tamaan	säännöllisesti	hulevesikaivoihin	joutunutta	hiekkaa.	Avoimiin	hulevesien	
käsittelyjärjestelmiin	kulkeutuu	hiekkaa,	joka	voi	vähitellen	estää	veden	pääsyn	ja	
alueiden	toiminnan.	Etenkin	hiekoitettavien	teiden	varressa	olevat	painanteet	on	
varauduttava	puhdistamaan	aurauslumen	mukana	tulevasta	hiekasta	joko	vuosittain	
katujen	kevätpuhdistuksen	yhteydessä	tai	harvemmin	perusteellisemmilla	puhdistus-
kaivuilla.	Painanteiden	tulisi	olla	riittävän	syviä	puhdistuskertojen	vähentämiseksi.	
Lammikoihin	ja	kosteikkoihin	joutunut	kiintoaines	vaatii	ajoittaista	ruoppausta.	
Puhdistuskaivu	tapahtuu	helpoimmin	laajempien	altaiden	alkupäähän	tehtävistä	
esiselkeytysaltaista.	

TAAJAMAVESIEN	KuNNOSTAMINEN
Taajamien	rantavesien	ja	pienvesistöjen	veden	laatu	on	parantunut	viime	vuosi-
kymmeninä	etenkin	hygieeniseltä	kannalta	viemäröinnin	laajentuessa	ja	puhdis-
tustekniikkojen	kehittyessä.	Hygieenisiä	ongelmia	aiheutuu	edelleen	kuitenkin	
mm.	eläinten	ulosteista.	Taajamapurojen	ravinnepitoisuudet	ovat	taajamapuroissa	
yleensä	pienempiä	kuin	maatalouspuroissa,	mutta	suurempia	kuin	metsävaltaisten	
alueiden	puroissa	(Ruth	2004).	Hulevedet	kuitenkin	edelleen	heikentävät	purojen	
arvoa	elinympäristöinä	etenkin	lisäämällä	ylivirtaamia.	Niiden	vaikutus	kasvaa	sitä	
mukaa	kuin	hulevesiviemäröinti	etenee.	Purovesistöt	kuuluvat	osaksi	hulevesi-	ja	
kuivatusjärjestelmää,	jonka	kunnossapito	ja	perkaaminen	on	yleensä	kaivamalla	
tehtävä	tekninen	rutiinitoimenpide.	Seurauksena	on	ollut	purojen	muuttuminen	
ojamaisiksi	ja	ekologisesti	köyhiksi.	Suoristaminen	ja	lisääntyneet	virtaamat	aihe-
uttavat	usein	syöpymistä	ja	kiintoaineksen	kulkeutumista.	Virtaamien	lisäännyttyä	
puroja	on	jouduttu	muokkaamaan,	jolloin	suoristaminen	ja	rakentaminen	ovat	
heikentäneet	niitä	ekologisesti	(Kuusisto	2002).

Purojen	hoitokäytännöt	tarvitsevat	uudistusta	ja	visiointia	siitä,	miten	hoito	
voisi	samalla	tukea	purovesistöjen	ekologista	kunnostamista	luonnonmukaisen	
vesirakentamisen	periaattein	(Jormola	et al.	2003).	Eu:n	vesipolitiikan	puitedirektiivin	
keskeinen	tavoite	vesistöjen	hyvän	kemiallisen	ja	ekologisen	tilan	saavuttamisesta	
(Euroopan	parlamentin…	2000)	edellyttää	myös	taajamavesien	tilan	parantamista.	direktiivin	
toimeenpanoa	varten	vahvistettiin	Suomessa	vuonna	2004	laki	vesienhoidosta	
(Laki	vesien…	2004).	Vesienhoitoalueille	laadittavissa	hoitosuunnitelmissa,	joita	ollaan	
parhaillaan	valmistelemassa,	esitetään	tavoitteita	myös	hulevesien	käsittelylle	ja	
taajamavesien	hoidolle.	Vesienhoitosuunnitelmia	laadittaessa	korostetaan	osal-
listumista	ja	vuorovaikutteisuutta	samaan	tapaan	kun	maankäytön	suunnittelussa.	
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Kaupunkisuunnittelu	vaikuttaa	pitkäaikaisesti	taajamavesien	luonteeseen	ja	kun-
nostusmahdollisuuksiin.	Käytännössä	pienvesien	tilasta	on	vastuussa	kunnan	raken-
tamisorganisaatio,	joka	hoitaa	viheralueisiin	liittyviä	pienvesistöjä	Asukkailla	on	
monia	odotuksia	vesistöjen	hoidosta.	Vesistöjen	ekologisen	tilan	parantaminen	
edellyttää	vihertoimen	lisäksi	kunnan	muiden	organisaatioiden,	kuten	kaavoituk-
sen,	katurakentamisen,	vesilaitoksen,	rakennusvalvonnan	osallistumista	vesien	
tilan	parantamiseen.	

Taajamien	purovesistöt	ovat	keskeinen	osa	viheralueiden	verkostoa	ja	taaja-
maluonnon	monimuotoisuutta	 (Jormola	2004).	Kaupunkipurojen	 tilan	parantami-
seksi	tarvitaan	sekä	uomien	kunnostusta	että	valuma-alueelta	tulevien	hulevesien	
käsittelyä	(Järvelä	ym.	2007).	Helsingin	kaupungin	rakennusvirasto	on	laatinut	puroja	
ja	muita	pienvesiä	koskevan	Helsingin	pienvesiohjelman	(2007),	jossa	esitetään	
monipuolisesti	visiointi	ja	toimenpideohjelmat	kaupungin	purovesien	ja	lampien	
kunnostuksesta	ja	ekologisesta	kehittämisestä.	Ohjelmaan	sisältyvät	rakennusvi-
raston	vastuulla	oleva	purovesistöjen	hoitoperiaatteet,	mutta	lisäksi	kiinnitetään	
huomiota	valuma-alueella	hulevesien	aiheuttamien	haittojen	estämiseen.	Myös	
kaupungin	eri	hallintokuntia	koskevaa	Helsingin	hulevesiohjelmaa	ollaan	valmiste-
lemassa.	Pienvesien	kunnostus	tarvitseekin	tuekseen	hulevesiä	koskevaa	ohjelmaa	
tai	strategiaa,	johon	kaupungin	eri	organisaatiot	yhteisesti	sitoutuvat.	Puhdistetut	ja	
mahdollisimman	tasaisesti	kuivatusjärjestelmästä	valuvat	vedet	luovat	edellytykset	
purovesistöjen	kunnostukselle.

Kaupunkipurojen	hoidossa	mielenkiintoiseksi	mahdollisuudeksi	on	noussut	
taimenkantojen	palauttaminen	tai	kotiuttaminen,	kun	vapaaehtoisjärjestöjen	aloit-
tamalla	kunnostuksella	on	saatu	aikaan	elinvoimaisia,	lisääntyviä	taimenkantoja	
useisiin	pääkaupunkiseudun	puroihin.	Puroihin	vuosituhannen	vaihteessa	istutetut	
meritaimenen	poikaset	ovat	palanneet	täysikasvuisina	takaisin	merivaellukselta,	
kuteneet	ja	saaneet	aikaan	uuden	poikassukupolven	(Longinoja	2007;	Mätäpuro	2007).	Eri	
tahojen	yhteistyönä	tehtiin	Helsingin	Longinojalle	kunnostusosuus,	jossa	palau-
tettiin	suoristetun	uoman	mutkittelua	ja	monimuotoisuutta	(Näreaho	et al.	2007)	(kuva	7).	
Riista-	ja	kalatalouden	tutkimuslaitoksen	koekalastuksissa	löydettiin	osuudelta	
taimenia	heti	saman	vuoden	syksyllä,	mikä	osoittaa	kunnostuksen	välittömät	hyödyt	
kaupunkivesien	hoidossa.	Taimenten	poikastuotanto	ja	kutuvaellus	puroihin	on	
jatkunut	hyvänä	myös	syksyllä	2007.	Turun	Jaaninojaa	on	kunnostettu	asuinalueen	ja	
yrityspuiston	maisema-aiheeksi	(Oikarinen	2002).	Espoon	Monikonpuron	taimenkanta	
vaikutti	osaltaan	Leppävaaran	liikekeskuksen	kaavoitukseen	ja	tarpeeseen	säilyt-
tää	putkitettavaksi	suunniteltu	uoma	osittain	avoimena	(Saura	&	Könönen	2006)(Kuva	8).	
Ympäristölupaviranomainen	totesi,	että	pieneltä	vaikuttava,	kaavan	laatimisen	
yhteydessä	800	metrin	matkalta	putkitettavaksi	suunniteltu,	mutta	kalastoltaan	
arvokas	puro	luokitellaan	vesistöksi,	jota	ei	voida	muuttaa	ilman	asianmukaista	
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lupaa.	Tapaus	herätti	huomaamaan,	että	kaupunkisuunnittelussa	tulisi	aktiivisesti	
pyrkiä	jo	alusta	alkaen	vesistöjen	kalastollisen	arvon	parantamiseen	ja	maisemal-
lisen	merkityksen	esiin	tuomiseen	osana	kaavoitusta.

TAAJAMAVEdET	OSANA	LuONNON	JA	
KAuPuNKIRAKENTEEN	RINNAKKAISELOA
Sääsuhteiden	ja	vesiolosuhteiden	kautta	luonnonvoimat	tunkeutuvat	väistämättä	
taajamiin.	Mahdollisesti	voimistumassa	olevien	ja	ehkä	entistä	useammin	myös	
talvella	tapahtuvien	sateiden	esiintymiseen	on	syytä	varautua	kaupunkisuunnittelussa.	
Hule-	ja	pienvesien	putkittamisen	politiikasta	on	päästävä	avoimiin	kuivatus-	ja	
viivytysjärjestelmiin.	Samalla	vesi	 ja	sen	eri	 ilmenemismuodot	tulevat	entistä	
näkyvämmäksi	osaksi	taajamaympäristöä.	Tämä	vaatii	uudenlaista	asennoitumista	
rakentamisen,	infrastruktuurin	ja	viheralueiden	suunnittelijoilta,	samoin	kuin	
asukkailta,	joille	suunnitelmia	esitellään	ja	joiden	asuinympäristössä	toimitaan.	
Tiivistyvässä	kaupunkirakenteessa	vesisuhteiden	hallinta	on	entistä	vaativam-
paa,	mutta	samalla	on	mahdollista	luoda	entistä	kiinnostavampaa	ja	ekologisesti	
monipuolisempaa	taajamaympäristöä.	Tulvanvaaran	välttämistä	edistävät	ratkaisut	
tukevat	samalla	luontaisen	kaltaisen,	mutta	uuden	tyyppisiin	rakenteisiin	perustu-
van	hydrologian	kehittymistä	tiiviisti	rakennetuille	kaupunkialueille.	Entisestään	
puhdistuvat	taajamien	pienvesistöt	tarjoavat	edellytyksiä	kalalajeille,	joita	ei	voinut	
kuvitella	mahdollisiksi	kaupunkipuroissa	vielä	muutama	vuosikymmentä	sitten.	
Eheyttävä	yhdyskuntasuunnittelu	voi	parhaimmillaan	edelleen	edistää	taajamien	
ja	luonnon	muotoutumista	uudenlaiseksi	kaupunkiekologiseksi	synteesiksi.
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