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Kaupungistumisen seurauksena läpäisemätön pinta-ala lisääntyy ja samanaikai-

sesti ilmastonmuutos kasvattaa Suomen sademääriä. Näiden tekijöiden seurauk-

sena hulevesien määrä kasvaa kaupungeissa, joka vaatii hulevesien hallinnan ke-

hittämistä. Tässä työssä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa kadun hulevesien hal-

linta ilman hulevesiviemärien käyttämistä ja löytää kriteerit sen toteuttamiseen 

huomioiden Suomen talviolosuhteet. Tutkimuksessa kerättiin tietoa muista kyl-

missä olosuhteissa tehdyistä tutkimuksista, joissa kadun hulevedet oli käsitelty ta-

vallisesta hulevesiviemäröinnistä poikkeavilla tavoilla. Kirjallisuudesta saadun tie-

don lisäksi kerättiin käytännön kokemuksia toteuttamalla teemahaastatteluita. Kir-

jallisuuskatsauksen ja haastatteluiden avulla muodostettiin kriteerit kadun toteut-

tamiseen ilman hulevesiviemäreitä. Kriteereitä testattiin valitsemalla niitä vastaava 

katu karttapalvelusta ja analysoitiin ratkaisun toimivuutta hulevesianalyysin 

avulla. 

 

Kadun toteuttaminen ilman hulevesiviemäreitä on mahdollista käyttämällä esimer-

kiksi biosuodatuspainanteita ja läpäiseviä kiveyksiä, jotka tarjoavat riittävän kapa-

siteetin kadun hulevesien käsittelyyn. Kadun tulee kuitenkin täyttää tietyt kriteerit, 

jotta se voidaan toteuttaa ilman hulevesiviemäreitä. Ensimmäinen kriteeri on riit-

tävä tilavaraus biosuodatuspainanteelle, joka on 10–15 % koko valuma-alueen lä-

päisemättömästä pinta-alasta. Mitoituksen haasteena on kuitenkin Suomessa vä-

häiset seuranta- ja mittausohjelmat, jotka helpottaisivat rakenteiden mitoitusta. 

Toinen kriteeri on riittävän vettä läpäisevä maaperä (>1*10–6 m/s), joka sulkee pois 

alueet, joiden maaperä on savea, silttiä tai lähellä maanpintaa oleva kallio. Maape-

rän lisäksi on huomioitava pohjavesi, johon on pidettävä ainakin yhden metrin suo-

jaetäisyys, sekä vältettävä talvella suolan päätymistä pohjavesiin. Kolmantena kri-

teerinä on varmistettava kadun varrella olevien kiinteistöjen hulevesien johtami-

nen kadulla oleviin hulevesirakenteisiin tai määrättävä kiinteistöille hulevesien vii-

vyttämistä. Haasteena hulevesiviemärittömän kadun toteuttamisessa ovat Suomen 

talviolosuhteet, jotka lisäävät erityisesti kunnossapidon tärkeyttä.  
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Esipuhe 

Tämä diplomityö on tehty intohimosta parantaa hulevesien käsittelyä Suomessa ja 

luoda entistä miellyttävämpää kaupunkiympäristöä, missä hulevesiä ei piiloteta 

maan alle, vaan tuodaan kauniisti osaksi kaupunkia. Toivon, että tämä työ rohkaisee 

Suomessa hulevesialalla työskenteleviä ihmisiä kokeilemaan, innovoimaan ja 

toteuttamaan uudenlaista hulevesien käsittelyä käytännössä, eikä vain 

strategiatasolla. Vesi on upea elementti myös kaupunkitilassa, jos sitä osataan 

käyttää oikein. 

Tämä diplomityö on toteutettu infra-alan konsulttiyrityksessä Finnmap Infrassa 

Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Haluan kiittää koko diplomityön 

ohjausryhmää: Marko Ranta (Finnmap Infra), Taru Sihvonen (Helsingin kaupunki), 

Ismo Rantanen (Helsingin kaupunki), Teemu Kokkonen (Aalto-Yliopisto) ja työn 

valvojaa Nora Sillanpäätä (Aalto-Yliopisto). Olen kiitollinen kaikesta tuesta, jota sain 

tämän diplomityön aikana. 
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Terminologia 

Tässä luvussa selitetään hulevesiin liittyviä termejä, jotta niiden merkitys on 

varmasti selvillä diplomityön lukijalle. Selitykset ovat johdettu Kuntaliiton (2012) 

hulevesioppaasta ja tarkennettu tähän työhön sopiviksi.  

Biosuodatus 

Veden suodattaminen orgaanisen rakennekerroksen lävitse. 

Biosuodatuspainanne 

Muuta ympäristöä alempana oleva kasvillisuuden peittämä painanne, joka on 

tarkoitettu hulevesien viivyttämiseen tai imeyttämiseen. Biosuodatuspainanne 

koostuu kasvillisuudesta, lammikoitumistilasta, suodattavista rakennekerroksista ja 

tarvittaessa salaojasta. 

Imeyttäminen 

Huleveden tarkoituksenmukainen imeyttäminen maaperään. 

Hulevesi 

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava 

sade- tai sulamisvesi. 

Hulevesien viivyttäminen 

Huleveden määrän jakaminen pitkälle ajanjaksolle. 

Läpäisevä päällyste 

Rakennettu pinta, jonka läpi hulevesi pääsee imeytymään. 
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1 Johdanto 

Kaupungistuminen on jatkunut Suomessa jo pitkään. Vuonna 2021 Suomen 

väestöstä 85,6 % asui kaupungeissa ja määrän oletetaan kasvavan 90 prosenttiin 

vuoteen 2050 mennessä (United Nations, 2018). Kaupungistumisen myötä 

enemmän ihmisiä muuttaa kaupunkeihin, joten niiden tulee laajentua alueellisesti 

tai kaupunkirakenteen tulee tiivistyä. Molemmissa vaihtoehdoissa 

läpäisemättömien pintojen osuus lisääntyy, joka vaikuttaa hulevesien määrään ja 

laatuun. Valtanen ym. (2014) tutkimuksessa sulana aikana tiivisti rakennetulta 

alueelta (89 % läpäisemätöntä pintaa) syntyi 5 kertaa enemmän hulevesien 

pintavaluntaa, kuin väljästi rakennetulta alueelta (19 % läpäisemätöntä pintaa). 

Eshtawi ym. (2016) mukaan 1 %:n lisäys urbaania aluetta aiheuttaa jopa 100 %:n 

lisäyksen alueen pintavaluntaan. Pintavalunta kasvaa siis merkittävästi 

kaupungistumisen seurauksena ja se on huomioitava entistä paremmin. 

Kaupungistumisen lisäksi ilmastonmuutos on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan 

lisää rankkasateita varsinkin talviaikaan (Ruosteenoja ym. 2016). Pahimmassa 

tapauksessa talviajan sadanta kasvaa 10 prosentilla ja talven keskilämpötila 2 °C:lla. 

Helsingissä vuosien 1991–2020 talven keskilämpötila on ollut -2,5 °C 

(Ilmatieteenlaitos, 2020a), joten 2 °C:een nousu tähän tarkoittaisi yhä enemmän 

vesisateita talvella. 

Kaupungistuminen ja sadannan lisääntyminen vaativat kaupungeilta hulevesien 

hallinnan kehittämistä. Yksi kehityssuunta on ollut palauttaa hulevesien 

luonnollista kiertoa, mikä tarkoittaa läpäisevien tai viivyttävien rakenteiden 

sijoittamista kaupunkiympäristöön. Myös Maankäyttö- ja Rakennuslakiin on lisätty 

2014 tavoite imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla (1999/132). 

Tavoite on myös tämän työn keskiössä, koska hulevesiviemäreistä luopuminen 

kadulla vaatii hulevesien käsittelyä paikallisesti. 

Paikallista hulevesien hallintaa on tehty aiemmin väljästi rakennetuilla alueilla ja 

maanteillä, missä hulevedet on totuttu johtamaan suoraan sivuojiin tai 

painanteisiin ja sitä kautta suurempiin ojiin tai muihin vesistöihin. Sen sijaan tiiviisti 

rakennetuilla alueilla on usein käytössä hulevesiviemäröinti, joka kerää hulevedet 

ja johtaa ne vasta myöhemmin vesistöön. Tiiviissä kaupunkiympäristössä 

paikallinen hulevesien hallinta vaatii monen osa-alueen yhteistyötä. Sen takia tämä 

työ hyödyntää kirjallisuudesta löytyvää tietoa ja jalostaa sitä asiantuntijoiden 

kanssa pyrkien löytämään toteutuskelpoisen ratkaisun, joka huomio huleveden 

käsittelyn eri osa-alueet. Lopputuloksena on kokonaisuus, jonka avulla voidaan 

määritellä kadun toteutettavuus ilman hulevesiviemäriä, sekä koonti suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa tukevista asioista. 
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Pääkaupunkiseudulla Helsingin kaupunki on pyrkinyt parantamaan hulevesien 

hallintaa varsinkin vuodesta 2015 lähtien, kun vastuu hulevesien hallinnasta 

asemakaava-alueella siirtyi kuntien vastuulle. Helsingin kaupunki julkaisi 2018 

hulevesiohjelman (Helsingin kaupunki, 2018a), jonka tarkoituksena on tuoda 

hulevesien hallinnan kehittäminen osaksi suunnittelua ja rakentamista. 

Hulevesiohjelmassa on koottuna listaus eri toimenpiteitä ja selvitys kadun 

rakentamisesta ilman hulevesiviemäreitä on yksi näistä. (Helsingin kaupunki, 2018 

a). Helsingin kaupungin hulevesiohjelmassa on määritelty prioriteetit hulevesien 

hallintaan ja ne ovat: 

1) Ensisijaisesti hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan 

2) Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivyttävällä 

järjestelmällä 

3) Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla 

sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön (puroon) johtamista 

4) Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön 

5) Hulevedet johdetaan sekavesiviemärissä Viikinmäen puhdistamolle. (tästä 

halutaan vähitellen eroon) 

Tässä tutkimuksessa esitetty hulevesiviemäritön katu tarjoaa käytännön ratkaisun 

toteuttaa hulevesien hallinta prioriteettilistan kohdan 1) mukaisesti. Ratkaisua 

voidaan myös soveltaa viivyttävänä rakenteena kohdan 2) mukaan. 

1.1 Tutkimuksen motivaatio 
Nykyisissä kaupungeissa pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta 

täydennysrakentamisella. Vanhojen kaupunkien, kuten Helsingin, viemäriverkosto 

on mitoitettu aiemmalle maankäytölle. Täydennysrakentaminen lisää 

läpäisemättömien pintojen määrää, joka lisää hulevesien pintavaluntaa (Eshtawi 

ym. 2016) ja erityisesti huippuvirtaamaa (Oudin ym. 2018). Kapasiteettiongelmia 

saattaa alkaa ilmetä, kun nykyisen viemäriverkoston yläjuoksulle 

täydennysrakennetaan. Tämän takia hulevesiviemäreitä saatetaan joutua 

uusimaan ennen niiden teknisen käyttöiän loppua. Ongelmaa voidaan ratkoa 

määräämällä uusille tonteille hulevesien viivytystä. Lisäksi katualueiden hulevedet 

tulisi viivyttää tai käsitellä paikan päällä, jotta nykyisten viemärien kapasiteetti ei 

ylittyisi tai paikoin uusia viemäreitä ei tarvittaisi lainkaan. 

Taloudellisesta näkökulmasta hulevesiviemärin rakentaminen vain katualueen 

hulevesien käsittelyyn vie turhaan rahaa, jos hulevedet olisi mahdollista hallita 

esimerkiksi biosuodatuksen tai läpäisevien päällysteiden avulla. Näillä keinoilla 

voidaan säästää kustannuksissa jopa 15–80 % verrattuna perinteiseen 

hulevesiviemäröintiin (Eckart ym. 2017). Yhdysvalloissa tehty case-tutkimusten 

koonti osoittaa, että kustannussäästöt ovat tapauskohtaisia. Kuitenkin 

suurimmassa osassa projekteja säästöjä saadaan aikaan, kun tavanomainen 
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viemäröinti korvataan vaihtoehtoisella, ja usein paikallisella, tavalla käsitellä 

hulevesiä (US Environmental Protection Agency, 2013a). Hulevesiviemäröinnistä 

luopuminen osalla kaduista voi siis tuoda säästöä, mutta vaatii kadun varrella 

olevien kiinteistöjen hulevesien johtamista muualle tai käsittelyä paikallisesti. 

Materiaalikustannuksissa säästäminen tuo rahallista hyötyä, mutta voi lisäksi 

vähentää luonnonvarojen käyttöä, kun kaivoja ja putkia tarvitaan vähemmän. 

Ympäristön kannalta tätä säästöä voidaan hankkeissa mitata esimerkiksi 

hiilijalanjäljen avulla. Luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla, kuten 

biosuodatuspainanteilla ja viherkatoilla, on myös potentiaalia sitoa hiiltä vähentäen 

niiden nettohiilijalanjälkeä (Kavehei ym. 2018). 

Yhtenä työn motivaatioista on myös kaupunkivihreän lisääminen. Hulevesien 

paikallisessa käsittelyssä voidaan hyödyntää luontopohjaisia ratkaisuja, kuten 

biosuodatuspainanteita, viherkattoja ja laajempia hulevesialtaita. Näiden 

tarkoituksena on mukailla veden luontaista kiertoa ja hyödyntää luonnollisia 

mekanismeja huleveden käsittelyyn. Suomessa pääkaupunkiseudulla tätä 

tavoitetta on pyritty kehittämään RAINMAN-hankkeen avulla (Helsingin Seudun 

Ympäristö Palvelut, 2022). Luontopohjaiset ratkaisut lisäävät vehreyttä 

katualueelle tehden siitä miellyttävämmän ja lisäävät alueen biodiversiteettiä 

(Cameron ym., 2020, s. 301). Oikein mitoitettu hulevesipainanne takaa kasveille 

riittävän veden saannin, jotta vältetään tilanne, missä hulevedet virtaavat 

viemäreihin ja kasveja joudutaan jatkuvasti kastelemaan. 

Tämä työ keskittyy hulevesien määrälliseen hallintaan, mutta hulevesien 

laadullinen parantaminen toimii myös tutkimuksen motivaationa. Varsinkin 

katualueilla hulevedet ovat usein likaisia sisältäen esimerkiksi raskasmetalleja, 

ravinteita, suolaa ja kiintoainesta (Aryal ym. 2010; Vogel & Moore, 2016; Yung & 

Lusk, 2018). Wijeseri ym. (2020) ennusteen mukaan ilmastonmuutos tulee 

entisestään lisäämään urbaanien alueiden hulevesien haitta-ainepitoisuuksia. 

Lisäämällä hulevesien suodattamista ennen niiden johtamista viemäriverkostoon 

parannetaan lopulta vesistöihin päätyvän huleveden laatua. Suodattamista voidaan 

toteuttaa esimerkiksi läpäisevien päällysteiden, biosuodatuksen tai laajempien 

kosteikkojen avulla (Aryal ym. 2010; Vogel & Moore, 2016; Yung & Lusk, 2018). 

Viimeiseksi tämän työn motivaationa toimii nykyisen tiedon koostaminen 

vaihtoehtoisista hulevesien käsittelyratkaisuista ja niiden mitoituksesta, jotta 

hulevesien käsittelyratkaisut olisivat tulevaisuudessa entistä toimivampia. 

Mitoituksessa tullaan keskittymään erityisesti tilantarpeen arvioimiseen, joka tukee 

erityisesti kaavoituksen ja katusuunnittelun tarpeita. Mitoitusta arvioidaan 

Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa tehtyjen seurantatutkimusten avulla ja yleisiä 

ongelmakohtia nostetaan esiin varsinkin Suomessa toteutetuista kohteista. 
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1.2 Tutkimuksen rajaus 
Tutkimus käsitteli katualueella olevia hulevesiratkaisuja. Katualue määritellään 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132) seuraavasti: ”Katualue käsittää 

asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä 

yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin 

osoitettu.” Tonteilla tapahtuva hulevesien käsittely on osa hulevesien hallinnan 

kokonaisuutta, mutta tämä työ ei ottanut tarkemmin kantaa, millä tavalla hulevesiä 

tulisi käsitellä tonteilla. Ainoastaan tonteilla tapahtuvaa viivytystarvetta 

analysoitiin. Tutkimuksesta rajattiin pois keskitetyt hulevesialtaat, mihin kootaan 

hulevesiä laajemmalta alueelta, sillä tarkoituksena oli kehittää kadulla tapahtuvaa 

paikallista hulevesien käsittelyä. 

Tämä tutkimus keskittyi hulevesien määrälliseen hallintaa. Samalla on kuitenkin 

mahdollista saavuttaa hyötyjä hulevesien laadun kannalta. Tätä synergiaetua on 

analysoitu luvussa 3.6 Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan yhteys. 

Tutkimus rajautui kylmissä olosuhteissa toimiviin ratkaisuihin ja toimivuutta 

arvioitiin Suomen lämpötiloilla ja sademäärillä. Mikäli tietystä aiheesta ei löytynyt 

kylmiä olosuhteita koskevaa tutkimusta, käytettiin muulla tehtyä tutkimusta. Tämä 

tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja varsinkin käytännön 

kokemuksissa painottuivat Etelä-Suomen vaihtelevat talviolosuhteet. 

1.3 Tavoitteet 
Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli löytää kriteerit, joiden täyttyessä 

katualueen hulevedet voidaan hallita ilman hulevesiviemäröintiä kylmissä ilmasto-

olosuhteissa. Tämän kaltaista harkintaa ei ole tehty aiemmissa tutkimuksissa, vaan 

kaduille on joka tapauksessa toteutettu myös hulevesiviemäri. Kriteerien 

löytämiseen käytettiin Suomessa toteutettuja katualueen hulevesien määrälliseen 

hallintaan keskittyneitä kenttätutkimuksia (Lehikoinen, 2015; Leinonen, 2017; 

Helsingin kaupunki, 2021; Rinta-Hiiro & Kivikoski 2021). Tavoitteena oli yhdistää 

näistä suomalaisista pilottikohteista saatua tietoa muiden kylmissä olosuhteissa 

toteutettujen tutkimusten kanssa hyödyntäen tässä tutkimuksessa tehtyjä 

haastatteluja. Tutkimuksen laajempana kontekstina oli koota olemassa olevaa 

tietoa sellaiseen muotoon, jonka avulla eri toimijat pystyvät Suomessa 

toteuttamaan entistä parempia pilottikohteita. 

Toisena tavoitteena oli kartoittaa kriteereitä, joiden täyttyessä kadun 

toteuttaminen ilman hulevesiviemäröintiä toimisi myös käytännössä. Tavoitteen 

toteutuminen vaatii monen osa-alueen yhteensovittamista. Tätä varten 

toteutettiin haastatteluita suunnittelun tilaajien, konsulttien, suunnittelijoiden, 

vesilaitoksen, rakennuttajan ja kunnossapidon kanssa. 
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1.4 Menetelmät 
Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat koottu alla olevaan kuvaan 

aikajärjestyksessä. Eri menetelmistä on kerrottu tarkemmin kuvan alapuolella. 

 

Kuva 1 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät aikajärjestyksessä 

Kirjallisuuskatsaus 

Tutkimus alkoi kirjallisuuskatsauksella, jossa käytiin läpi erilaisia ratkaisuja 

hulevesien hallitsemiselle muilla tavoilla, kuin hulevesikaivoilla ja -viemäreillä. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli löytää potentiaalisia ratkaisuja ja 

referenssikohteita, joita voidaan käyttää hulevesiviemärittömän kadun 

toteuttamiseen. Suomen kylmä ilmasto on olennainen osa tutkimuksen rajausta, 

joten kirjallisuuskatsaus keskittyi Pohjois-Euroopassa ja -Amerikassa tehtyihin 

tutkimuksiin. 
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Haastattelut 

Haastatteluiden avulla kerättiin käytännön tietoa hulevesiviemärittömään katuun 

liittyvistä teemoista. Haastattelutapana käytettiin teemahaastattelua, eli aluksi 

kartoitettiin aiheeseen liittyvät pääteemat, muodostettiin teemoihin liittyvät 

kysymykset, jotka tämän jälkeen lähetettiin haastateltaville etukäteen (Vuori, 

2021). Haastattelut toteutettiin Teams-sovelluksen avulla ja haastateltavia oli 

kerralla 1–2 henkilöä. Haastattelut taltiotiin ja tämän jälkeen niissä nousseet asiat 

kirjattiin ylös. Haastattelut ja niiden aiheet ovat listattuna alla (Taulukko 1): 

Taulukko 1 Haastattelut ja niiden aiheet 

Nimi Organisaatio Titteli Aihealue 

Särkiaho, Leena & 

Urho, Aninka 

Helsingin Seudun 

Ympäristöpalvelut 

(HSY) 

 Ympäristöasiantuntija, 

Projektipäällikkö 

Tonttiliitokset, yhteensovitus 

vesihuoltolaitoksen verkoston 

kanssa 

Auvinen, Antti Vantaan kaupunki Suunnitteluinsinööri Vantaan kaupungin 

hulevesihankkeet ja 

kokemukset niistä 

Hatara, Ville Finnmap-Infra Pohjarakennesuunnittelija Suotovedet ja maaperän 

vaatimukset 

Honkasalo, Mika Rakentamispalvelu-

liikelaitos Stara 

Tuotantopäällikkö, 

kaupunkitekniikan ylläpito 

Hulevesirakenteiden ja 

läpäisevien päällysteiden 

rakentaminen ja kunnossapito 

Järveläinen, 

Juhani 

Lahden Kaupunki Hulevesi-insinööri Lahden kaupungin 

hulevesihankkeet ja 

kokemukset niistä 

Nuotio, Anna-

Kaisa 

Ramboll Maisema-arkkitehti, 

Suunnittelupäällikkö 

Kuninkaantammen 

biosuodatuspainanteiden 

kasvillisuus 

Varonen, Tero Ramboll Projektipäällikkö Kuninkaantammen 

biosuodatuspainanteiden 

suunnitteluperusteet 

 

Hulevesiviemärittömän kadun valinta karttapalvelusta 

Tässä osuudessa hulevesiviemärittömän kadun valintakriteerit otettiin 

testikäyttöön ja valikoitiin Helsingistä potentiaalisia suunnittelualueita 

toteutettavaksi ilman hulevesiviemäröintiä. Tähän käytettiin Helsingin 

karttapalvelussa olevaa aineistoa. Valinta toteutettiin manuaalisesti ilman 

paikkatietoanalyysiä. Kohteen valinta seurasi edellä esitettyä prosessia (Kuva 2). 
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Kuva 2 Prosessikuvaus hulevesiviemärittömän kadun valinnasta karttapalvelusta 

Hulevesianalyysi 

Karttapalvelussa valikoidun suunnittelukohteen hydrologista toimivuutta arvioitiin 

hulevesianalyysin avulla. Analyysi toteutettiin Excel-sovelluksella ja sen parametrit 

valittiin aiempien tutkimusten ja EPA SWMM käsikirjan avulla (Rossmann & Huber, 

2016). Analyysin avulla arvioitiin tilan riittävyyttä biosuodatuspainannetta varten 

laskemalla siihen päätyvän huleveden määrä ja vertaamalla sitä 

biosuodatuspainanteen lammikoitumistilaan ja rakenteiden kykyyn vastaanottaa 

hulevettä. Lisäksi arvioitiin huleveden imeytymisaikaa maaperään. Sadantana 

käytettiin Hulevesioppaan (Kuntaliitto, 2012) mukaista kerran kolmessa vuodessa 

toteutuvaa kymmenen minuutin mitoitussadetta (1/3a, 10 min). Alla olevassa 

taulukossa on esitetty laskennassa käytetty sadanta. 

Taulukko 2 Analyysissa käytetty mitoitussade 

Sateen intensiteetti (1/3 a, 10 min, 
ilmastokorjattu) 156 l/(s*ha) 57,6 mm/h 

Kesto 10 min 600 s 

Sademäärä per pinta-ala 93600 l/ha 0,0094 m3/m2 

Biosuodatuspainanteeseen päätyvää hulevesien määrää arvioitiin seuraavan 

Hulevesioppaan kaavan avulla: 

𝑉 =
𝐶∗𝑖∗𝐴∗𝑡

1000
 (Kaava 1) 

, missä V = huleveden määrä [m3], C = valumakerroin, i = sateen intensiteetti 

[l/(s*ha)], A = valuma-alueen pinta-ala [ha], t = mitoitussateen kesto [s]. 

 

3 

2 1 
Tässä tutkimuksessa 

käytetään Helsingin 

kaupungin karttapalvelua 

kartta.hel.fi/ 

Karttapalvelusta otetaan näkyviin: 

• Maaperäkartta 
• Tärkeät pohjavesialueet 

Etsitään kriteerien mukaiset alueet. 

Kohteen pituuskaltevuutta 

arvioidaan 

Maanmittauslaitoksen 

paikkatietoikkunassa 

kartta.paikkatietoikkuna.fi/ 

4 
Tutkitaan tilantarvetta 

yleissuunnitelman tai 

liikennesuunnitelman avulla, 

jos se on mahdollista. 
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Imeytyminen maaperään riippuu pohjamaan vedenläpäisevyydestä, koska 

oletuksena on, että rakennekerroksissa käytetään pohjamaata vettäläpäisevämpää 

materiaalia. Maahan imeytyvä vesimäärä saatiin laskettua Darcy:n lain mukaisella 

kaavalla (Kling ym. 2015). Tässä työssä ollaan erityisesti kiinnostuneita 

imeytymisajasta (t). 

𝑄(𝑡) = 𝑘 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝑡 (Kaava 2) 

, missä Q(t) = maahan imeytyvän veden määrä ajan suhteen [m3], k = maan 

vedenläpäisevyys, i = gradientti (vapaalle pohjavedelle 1), Ai = imeytymispinnan 

pinta-ala [m2], t = imeytymisaika [s] 

Biosuodatuspainanteen rakenne yleistettiin lammikoitumistilaan ja 

rakennekerrokseen (Kuva 3). Biosuodatuksen todellinen kerrostunut rakenne on 

nähtävissä luvussa 3.7. Rakennekerrosten huokoistilavuutena käytetään 30 %:a, 

joka kuvaa rakennekerrosten huokostilan suhdetta kokonaistilavuuteen (Rossmann 

& Huber, 2016). Rakennekerrosten alkukosteutena käytetään 30 %:a, joka 

pohjautuu Helsingin Kuninkaantammessa tehtyihin mittauksiin 

biosuodatuspainanteesta (Helsingin kaupunki, 2021). 

 

Kuva 3 Laskelmassa käytetty biosuodatuspainanteen rakenne 
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2 Vaihtoehtoja hulevesien hallintaan ilman 

viemäreitä 

Mahdollisten hulevesiratkaisujen valikointi aloitettiin selaamalla Minnesota 

Stormwater Manual sivustoa (Minnesota pollution control agency, 2021), joka on 

hyvä lähtökohta vaihtoehtojen etsimiseen, koska sinne on koottu monenlaisia 

hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja ja referenssikohteita. Minnesotassa on 

toteutettu erilaisia hulevesiohjelmia jo 30 vuoden ajan ja luonnonmukaisia 

hulevesien käsittelyratkaisuja on rakennettu Minnesota Pollution Agency:n mukaan 

osavaltiossa satoja. Manuaali on luotu kokoamaan yhteen paikkaan tietoa 

hulevesiohjelmien toteuttajilta, suunnittelujoilta ja rakennuttajilta. Minnesota 

Stormwater Manualin käyttämistä tukee myös alueen kylmä ilmasto (Weather 

Atlas, 2020a), joka on hyvin lähellä Helsingin ilmastoa (Ilmatieteenlaitos, 2020b). 

Koska hulevesiviemärittömällä kadulla hulevesiä ei johdeta viemäreiden avulla 

muualle, vaaditaan hulevesien paikallista käsittelyä, eli käytännössä imeyttämistä 

ja haihduttamista. Stormwater Manualista etsittiin siihen sopivia ratkaisuja, jotka 

saadaan sijoitettua katualueelle. Sivustolta löytyy katualueella käytettäväksi 

ratkaisuksi biosuodatus (eng. biofiltration), läpäisevä päällyste (eng. permeable 

pavement), katupuut (eng. Tree box/Tree trench), imeytyspainanteet (eng. 

infiltration trench) ja maanalaiset hulevesikasetit (eng. underground infiltration 

systems). Seuraavissa luvuissa kuvataan ratkaisujen toimintaperiaate ja tehdään 

johtopäätös, tutkitaanko menetelmää tarkemmin. 

2.1 Biosuodatus 
Biosuodatuksella tarkoitetaan kasvillisuuden ja orgaanisen rakennekerroksen 

käyttämistä huleveden suodattamiseen ja puhdistamiseen. Biosuodatuspainanne 

on siis muuta ympäristöä alempana olevaa kasvillisuuden peittämä painanne. Sen 

rakenne koostuu kasvillisuudesta, lammikoitumistilasta, kasvualustasta ja 

suodattavista rakennekerroksista (Kuva 4). 

 

Kuva 4 Periaatekuva biosuodatuspainanteen rakenteesta 
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Biosuodatuspainanne voi sisältää salaojan hulevesien suuren määrän, huonon 

maaperän tai talviolosuhteiden takia. (Kratky ym. 2017) Suomessa 

biosuodatuspainanteen suodattavissa kerroksissa on käytetty eri materiaaleja niin, 

että hienojakoisinta materiaalia käytetään ylimmissä kerroksissa ja materiaalien 

raekoko kasvaa syvemmälle siirryttäessä (Lehikoinen 2015; Jyväskylän kaupunki, 

2016; Helsingin kaupunki, 2021). Biosuodatuspainanteen kasvillisuus lisää 

vehreyttä katualueella ja se voidaan kasvien avulla maisemoida katualueelle 

sopivaksi (Kuva 5). 

 

Kuva 5 Biosuodatuspainanne Helsingin Kuninkaantammessa, Lähde: Aino-Kaisa 

Nuotio (2022) 

Biosuodatuspainanteen kysy vastaanottaa hulevesiä perustuu vettä varastoiviin 

rakennekerroksiin ja painanteen pinnalla olevaan lammikoitumistilaan (Kratky ym. 

2017). Lammikoitumistila vaihtelee yleensä 15–30 cm välillä ja rakennekerrokset 

0,7–1 m välillä (Davis ym. 2009). Rakennekerroksiin varastoituva hulevesi voi 

imeytyä maaperään, jos maaperä on vettä läpäisevää. Biosuodatuspainanteen 

sopivuus ulkonäön puolesta katualueelle ja kapasiteetti varastoida ja imeyttää 

hulevesiä tekevät siitä potentiaalisen ratkaisun hulevesiviemärittömälle kadulle. 
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2.2 Katupuut 
Katupuilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiiviissä kaupunkirakenteessa olevia puita, 

jotka ovat istutettu katualueelle keskelle läpäisemättömiä pintoja. Suomen 

kaupungeissa puut ovat usein varustettu juuristoa suojaavalla ritilällä, ja ne saavat 

vaadittavan veden tämän ritilän läpi, sekä maaperästä. Kuvassa 6 on esimerkki tästä 

Helsingin Kampista. 

 

Kuva 6 Katupuu juuristoritilällä Helsingin Kampissa, Lähde: www.haveno.fi 

Katupuiden lähiympäristö ei yleensä sisällä erillistä lammikoitumistilaa, mutta 

niiden kasvualustaan varastoituu hulevettä. Katupuut käyttävät varastoitunutta 

hulevettä kasvuunsa, lisäksi hulevesi voi imeytyä pohjamaahan, jos kasvualustan 

pohja on jätetty avoimeksi. 

Katupuita voidaan optimoida hulevesikapasiteetin kannalta lisäämällä 

rakennekerrosten kokoa pysty ja vaakasuunnassa, sekä johtamalla puulle 

enemmän hulevesiä ritiläkaivojen kautta. Kyseistä konseptia kutsutaan 

englanninkielisessä kirjallisuudessa nimellä Tree Box (Kuva 7). Ratkaisun avulla 

saadaan ohjattua hulevettä puun käyttöön ja näin vähennettyä alueen 

pintavaluntaa. 
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Kuva 7 Esimerkki Tree Box konseptista, jossa kadun hulevettä ohjataan katupuun 

rakennekerroksiin, Lähde: www.conteches.com 

Tree Box-konseptin toimivuutta tutkittiin kahdessa Koreassa tehdyssä 

tutkimuksessa. Ensimmäisessä Koreassa tehdyssä tutkimuksessa (Flores ym. 2015) 

saatiin vähennettyä hulevesien määrää 22 % johtamalla niitä puiden käyttöön. 

Toisessa tutkimuksessa (Geronimo ym. 2017) konseptin avulla saatiin käsiteltyä 

kaikki alle 10 mm sadetapahtumat. Lisäksi Mullaney ym. (2015) tekemässä 

kirjallisuuskatsauksessa arvioitiin yhden katupuun kykenevän varastoimaan 

keskimäärin 6,4 m3 hulevettä, joka vastaa 12 mm sadetapahtumalla 520 m2 

laajuisen alueen hulevesiä. Tutkimuksessa oli kuitenkin mukana muitakin kuin Tree 

Box-konseptin kaltaisia ratkaisuja, joten tutkimus ei anna täyttä kuvaa nimenomaan 

ritilällä varustetun katupuun toimivuudesta. Tutkimukset sijoittuvat myös 

lämpimiin maihin, joissa haihdunta on suurempaa, kuin kylmissä olosuhteissa. 

Edellä mainittujen tutkimusten perusteella katupuilla on potentiaalia toimia yhtenä 

hulevesien käsittelyratkaisuna, mutta ne eivät kykene vastaanottamaan kaikkea 

katualueen hulevettä. Katupuiden käyttämistä hulevesien käsittelyssä tarkastellaan 

lisää kappaleessa 3.1. 

  

http://www.conteches.com/
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2.3 Läpäisevät päällysteet 
Läpäisevällä päällysteellä tarkoitetaan asfaltti- tai betonipäällystettä, joka on 

tarpeeksi huokoista, että vesi pääsee siitä läpi. Myös läpäisevät kiveykset 

luokitellaan läpäiseväksi päällysteeksi. Päällysteen alapuolella on huokoinen 

rakennekerros, joka johtaa hulevedet maaperään (Weiss ym. 2015). Läpäiseviä 

päällysteitä voidaan käyttää kadulla esimerkiksi pysäköintiruuduissa, mutta niitä ei 

suositella katujen ajoradoille huonon kulutuskestävyyden ja tukkeutumisen takia 

(Kling ym. 2015). Läpäisevien päällysteiden avulla saadaan vähennettyä normaalisti 

läpäisemättömien pintojen määrää ja hulevesien pintavaluntaa. 

Läpäisevät päällysteet eivät sisällä lammikoitumistilaa, mutta huokoiseen 

rakennekerrokseen saadaan varastoitua hulevettä, mistä sen on mahdollista 

imeytyä maaperään. Läpäisevien päällysteiden hyvä kapasiteetti perustuu siihen, 

että niitä voidaan asentaa laajalle alueelle myös tiiviissä kaupunkiympäristössä. 

Läpäisevät päällysteet ovat myös kustannustehokas ratkaisu, kun verrataan 

käsitellyn huleveden määrään läpäisevän päällysteen yksikkökustannuksiin. 

(Khadka ym. 2021) Kapasiteetin, kustannustehokkuuden ja katutilaan sopivuuden 

takia läpäiseviä päällysteitä voidaan ehdottaa yhdeksi osaksi hulevesiviemäritöntä 

katua. 

 

Kuva 8 Läpäisevän päällysteen rakenne, Lähde: Smith (2019), (käännetty) 
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2.4 Imeytyspainanteet 
Imeytyspainanteet ovat kiviaineksella täytettyjä painanteita, joiden tarkoitus on 

aluksi varastoida hulevesi huokoisiin rakennekerroksiin ja tämän jälkeen antaa 

huleveden imeytyä maaperään (Chahar ym. 2012). Imeytyspainanteen periaate on 

esitetty kuvassa 9. Rakennekerroksessa voidaan käyttää yhtä kiviainesta, jolla on 

sama raekoko, tai kerrostaa eri raekoon omaavia kerroksia. Materiaalin raekoko voi 

vaihdella yli 12 mm kivimurskasta (Emerson ym. 2010), 5–12 mm soraan 

(Demirezen & Kazezyılmaz-Alhan, 2022) ja 0,2–2 mm hiekkaan (Assmuth, 2018). 

Kiviaineksen koolla on merkitystä huleveden varastointikapasiteettiin, 

vedenläpäisevyyteen (Demirezen & Kazezyılmaz-Alhan, 2022) ja puhdistustehoon 

(Kratky ym. 2017). Kiviaineksesta koostuvan imeytyspainanteen rakenne on 

yksinkertainen ja siten kustannustehokas ratkaisu (Joksimovic & Alam, 2014; 

Radinja, 2019). 

 

Kuva 9 Imeytyspainanteen periaate 

Imeytyspainanteen kykyä vastaanottaa ja imeyttää hulevesiä on tutkittu kenttä- ja 

laboratorio-olosuhteissa. Suomessa Assmuth (2018) tutki hiekkasuodattimen 

käyttämistä hulevesien laadun parantamiseen (Kuva 10). Tutkimuksessa mitattiin 

myös huleveden virtaamaa lähtevästä salaojasta. Rakenne oli eristetty 

ympäröivästä maaperästä, joten se toimi viivyttävänä ratkaisuna. Kolmen 

sadetapahtuman aikana havaittiin vain pientä lammikoitumista ja hulevesi läpäisi 

rakenteen hyvin, vaikka siinä käytetyn kiviaineksen raekoko oli pieni (0,2–2 mm). 

Epävarmuutta aiheutti kuitenkin vähäinen sadetapahtumien määrä ja lyhyt 

mittausjakso. 
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Kuva 10 Hiekkasuodatin Vantaalla Tikkurilantiellä, Lähde: Assmuth (2018) 

Laboratorio-oloissa tehdyssä tutkimuksessa Demirezen & Kazezyılmaz-Alhan (2022) 

testasivat kontrolloidusti imeytyspainanteen kykyä vastaanottaa hulevettä ja 

vaikutusta huippuvirtaamiin. Imeytyspainanteen pinta-ala oli vain 8 % sen valuma-

alueen pinta-alasta ja käytetyt sadannat olivat hyvin suuria (41,6–66,66 mm). 

Rakenne kykeni vastaanottamaan sadetapahtumien hulevesistä 41,4–59,4 %:a, 

joten hieman kohtuullisemmalla sadannalla rakenteen kapasiteetti olisi voinut 

riittää. 

Assmuth (2018) ja Demirezen & Kazezyılmaz-Alhan (2022) tutkimukset eivät anna 

kuitenkaan kuvaa pitkäaikaisesta toimivuudesta. Emerson ym. (2010) tekemän 

kolmen vuoden tutkimuksen mukaan imeytyspainanteilla on riski tukkeutua, jos 

niihin päätyy paljon kiintoainesta. Ratkaisuna tähän tutkimuksessa ehdotettiin 

huleveden esikäsittelyä, rakennekerrosten ajoittaista uusimista tai kasvillisuuden 

lisäämistä. Tukkeutumisesta raportoivat myös Bergman ym. (2011) 

tutkimuksessaan, jossa maan alle sijoitetun imeytyspainanteen vedenjohtavuus oli 

laskenut 73 prosentilla 15 vuoden aikana. Syynä tähän oli kiintoaineksen 

kerääntyminen suodattimen pohjakerroksiin. 

Toisin kuin biosuodatuspainanteet, imeytyspainanteet eivät sisällä kasvipeitettä. 

Kasvipeitteen ja varsinkin juuriston on todettu estävän rakenteen tukkeutumista 

(Archer ym. 2002; Le Coustumer ym. 2012; Valtanen ym. 2017). Tätä voidaan pitää 

biosuodatuspainanteen etuna verrattuna imeytyspainanteeseen. Lisäksi 

kasvillisuus tuo vehreyttä kaupunkikuvaan ja tarjoaa ekologisia hyötyjä. Näistä 

syistä tässä tutkimuksessa ei ehdoteta kiviaineksesta koostuvia imeytyspainanteita 

hulevesiviemärittömälle kadulle. 
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2.5 Maanalaiset hulevesikasetit 
Maanalle asenettavilla säiliöillä voidaan viivyttää tai imeyttää hulevesiä. Säiliöistä 

on olemassa monenlaisia betonisia ja muovisia ratkaisuja. Pääperiaatteena 

järjestelmään johdetaan hulevedet kaivojen ja putkien avulla, minkä jälkeen 

hulevesi imeytyy maaperään muovisen ristikon tai avoimena olevan pohjan läpi 

(Kuva 11). 

 

Kuva 11 Esimerkkejä maanalaisista imeytysratkaisuista 

Maanalaisen hulevesisäiliön toimivuutta on vertailtu luonnonmukaisiin 

hulevesiratkaisuihin Radinjan ym. (2019) tutkimuksessa Espanjan Gironassa. 

Tutkimuksessa hydraulisen toimivuuden lisäksi arvioitiin rakennuskustannuksia, 

käyttökustannuksia, viihtyisyyttä ja biodiversiteettiä. Hulevesisäiliö sai kaikista 

ratkaisuista huonoimman kokonaisarvosanan. Säiliön hydraulinen toimivuus 

asennettua yksikköä kohden oli tutkimuksen paras, mutta korkeat kustannukset, 

sekä muiden hyötyjen puute saivat arvosanan laskemaan. Kustannuksia nostivat 

vaadittavat muovi- tai betonimateriaalit, syvä kaivanto ja vuosittainen huoltotarve. 

Maanalaisen säiliön suurimpana etuna hydraulisen toimivuuden lisäksi on säiliön 

asennettavuus tiiviisti rakennetulle alueelle. Näillä alueilla voidaankin suositella 

maanalaista säiliötä tulvien vähentämiseen, mutta ratkaisua ei suositella 

kustannusten ja muiden hyötyjen puutteen takia hulevesiviemärittömälle kadulle. 
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3 Tulokset 

3.1 Vaihtoehtoisten hulevesien käsittelyratkaisujen 

soveltuvuus 
Kadun toteuttaminen ilman hulevesiviemäriä vaatii monen osa-alueen tarkastelua. 

Tässä luvussa käydään läpi olennaiset teemat, jotka vaikuttavat ratkaisun 

toteutettavuuteen. Osa-alueet ovat: biosuodatuksen ja läpäisevän päällysteen 

hydrologinen toimivuus, sekä niiden käyttö talvella, rakenteiden kuivatus, 

tonttiliitokset, kasvillisuus ja tulvareitit. Teemojen analysointiin käytettiin 

kirjallisuuslähteitä ja asiantuntijahaastatteluita. 

Biosuodatuspainanne 

Biosuodatuksen ja läpäisevän päällysteen hydrologinen toimivuus on 

kynnyskysymys, kun katu aiotaan toteuttaa ilman hulevesiviemäreitä. 

Biosuodatuspainanteen tarkoitus on imeyttää hulevesiä maaperään, joten tärkeä 

parametri on maaperän vedenläpäisevyys (Kluge ym. 2018). Suomessa 

biosuodatuksen suhteen maaperän vedenläpäisevyydelle on annettu suositukseksi 

vähintään 1*10–6 m/s (Kuntaliitto, 2012; RT-kortti 103006). Suositukset 

vedenläpäisevyydelle vaihtelevat kuitenkin eri maissa. Norjalaisessa kylmiin 

olosuhteisiin keskittyneessä tutkimuksessa suositus oli 3,6*10–6 m/s (Muthanna, 

2007). Lämpimissä olosuhteissa vedenläpäisevyyden suositukset olivat 

Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa 3,5*10–6 m/s, Itävallassa 1*10–5 m/s ja 

Australiassa 1,4*10–5 m/s (Le Coustumer ym. 2009). Suomessa käytettävä suositus 

1*10–6 m/s edustaa siis näistä arvoista heikointa vedenläpäisevyyttä. 

Suomessa on toteutettu muutamia kenttätutkimuksia biosuodatuspainanteiden 

määrällisestä toimivuudesta. Helsingin kaupunki on mitannut Kuninkaantammessa 

vuosina 2021–2022 kahden biosuodatuspainanteen määrällistä ja laadullista 

toimivuutta (Helsingin kaupunki, 2021). Ohjelmassa seurattiin reaaliaikaisesti 

Kuninkaantammenkierrolla katualueella olevien biosuodatuspainanteiden 

maaperän kosteutta, sekä ylivuoto- ja sisäänvirtauskaivojen vedenpinnan 

korkeutta. Vuoden 2021 väliaikatiedot osoittivat, että kaikki painanteet toimivat 

hyvin, eikä ongelmatilanteita ilmennyt. Maaperän kosteus pysytteli tasaisesti alle 

45 prosentin ja ylivuotokaivojen vesipinta pysyi tasaisen matalana ottaen vastaan 

vain salaojista tulevat hulevedet. Painanteiden pinta-ala oli tässä tutkimuksessa 

noin 22 % valuma-alueen pinta-alasta, joka vaikuttaa ensimmäisen mittausvuoden 

perusteella hieman ylimitoitetulta. 

Tahvonen (2018) tutki biosuodatuspainanteiden toimivuutta Suomessa Lepaalla. 

Painanteet eristettiin ympäröivästä maaperästä, joten niiden periaate oli toimia 

viivyttävänä rakenteena. Painanteet mitoitettiin, niin että niiden pinta-ala oli 11 % 

koko valuma-alueen pinta-alasta ja toimivuutta tutkittiin kastelemalla painanteita 
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valuma-aluetta vastaavalla vesimäärällä. Tuloksena yhdessäkään painanteessa ei 

havaittu ylivuotoja ja niiden rakennekerrokset kykenivät pidättämään vesimäärästä 

65–83 %:a riippuen rakennekerrosten materiaalista ja paksuudesta. Loput vedestä 

johtui salaojaa pitkin pois rakenteesta. 

Leinosen (2017) tutkimus Tikkurilantiellä arvioi biosuodatusalueen toimivuutta 

vertaamalla biosuodatusalueen pinta-alaa sen koko valuma-alueen pinta-alaan. 

Biosuodatuspainanne, jonka rakennekerrokset koostuivat karkeasta hiekasta, 

pystyi vastaanottamaan jopa kerran kymmenessä vuodessa tapahtuvan 10 

minuutin sateen, kun sen pinta-ala oli 10 prosenttia valuma-alueen pinta-alasta. 

Kun rakennekerroksissa käytettiin enemmän multaa, vaadittiin 20 prosenttia pinta-

alaa verrattuna valuma-alueeseen. Jälkimmäinen vaihtoehto simuloi tukkeutunutta 

rakennetta. 

Lisäksi Suomessa biosuodatuksen toimivuutta on tutkittu mallintamalla. Vantaan 

Tikkurilassa Meiramitiellä ja Tikkurilantiellä Lehikoinen (2015) muodosti 

biosuodatuspainanteiden valuma-alueesta sadanta-valuntamallin (SWMM). 

Kohteista ei saatu kuitenkaan tarvittavia mittauksia, joten SWMM-mallia ei saatu 

kalibroitua tarkaksi. Lehikoisen (2015) mukaan biosuodatuksessa olennainen 

parametri on maaperän alkukosteus, joka riippuu paljon mitoitussadetta 

edeltävästä sadannasta. Biosuodatuspainanteen alkukosteutta saadaan 

vähennettyä huokoisella maaperällä ja salaojilla. Tutkimuksen perusteella 

Meiramitiellä olevat biosuodatuspainanteet kykenivät vastaanottamaan jopa 

kerran kymmenessä vuodessa toistuvan 15 minuutin sadetapahtuman. Myös 

Vantaalle Länsimäentielle biosuodatuspainanteen mitoittamiseen käytettiin 

SWMM-mallinnusta (Suihko, 2016). Mallinnuksen tuloksena 

biosuodatuspainanteen kooksi määräytyi 15 % sen valuma-alueen koosta, joka oli 

teiden risteysalue. Lisäksi Raudaskoski (2016) tutki erilaisten hulevesien 

käsittelyratkaisujen vaikutusta tiiviisti rakennetun alueen valuntaan käyttäen 

mittauksilla kalibroitua SWMM-mallia. Biosuodatuksen pinta-ala oli tutkimuksessa 

6 % sen käsittelemän valuma-alueen pinta-alasta. Lopputuloksena 

biosuodatuspainanteet lisäsivät valuma-alueen huleveden imeytymistä 20 %:lla 

Biosuodatuspainanteiden pitkäaikaisempaa toimivuutta ovat tutkineet Yang ym. 

(2022) laajan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tarkastelussa oli 7 eri tutkimusta, 

joista osa sijaitsi kylmissä ja osa lämpimissä olosuhteissa ympäri maailmaa. 

Kohteiden tarkkailujaksot vaihtelivat kolmesta vuodesta 22 vuoteen. Suurin osa 

biosuodatusalueista täytti niille asetetut vaatimukset myös tarkkailujakson lopussa. 

Suurin lasku suorituskyvyssä havaittiin alueilla, joiden alkuperäinen 

vedenläpäisevyys oli todella korkea (>200 mm/h) tai kunnossapitoa oli laiminlyöty. 

Oikein huollettuna painanteet säilyttivät toimintakykynsä pitkällä aikavälillä. 
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Biosuodatuksen toimivuudesta talvella on tehty muutamia kenttätutkimuksia. Khan 

ym. (2012) tutkivat Kanadan Calgaryssa 8 m x 4 m kokoisen biosuodatusalueen 

toimivuutta, joka oli pinta-alaltaan 25 % sen valuma-alueen läpäisemättömästä 

pinta-alasta. Biosuodatusalue kykeni vastaanottamaan -1 … -5 °C lämpötiloissa 29–

47 mm sadetapahtumia, jota voidaan pitää merkittävänä määränä verrattuna 

Suomessa käytettävään 12 mm mitoitussateeseen. 

Kanadan Montrealissa tehdyssä tutkimuksessa Géhéniau ym. (2015) tutkivat 

pysäköintialueen keskellä olevan painanteen ympärivuotista toimivuutta. Painanne 

kykeni käsittelemään talvella 35 % ± 11,6 % hulevesistä ja vastaavasti kesällä 59,7 

% ± 3,3 %. Biosuodatuspainanteen pinta-ala oli vain 6,4 % valuma-alueen pinta-

alasta. Géhéniau ym. (2015) mukaan riittävä talviajan toimivuus olisi saavutettu 

kolminkertaistamalla biosuodatusalueen pinta-ala, siten se olisi kattanut 19 % 

valuma-alueesta, lisäämällä valuma-alueen läpäiseviä pintoja tai parantamalla 

rakenteen vedenläpäisevyyttä. 

Muthanna ym. (2008) tutkimus Norjan Trondheimissa sisälsi myös sadetapahtumia, 

joiden aikana biosuodatusalue (5 % valuma-alueen pinta-alasta) oli peittynyt 

lumella. Näiden sadetapahtumien aikana ei havaittu ylivuotoja, vaan vesi sulatti 

lumikerroksen ja imeytyi rakennekerroksiin ja sitä kautta salaojiin. 

Lisäksi Kanadassa tehdyssä kenttätutkimuksessa Minneapolis-Saint Paul-

suurkaupunkialueella testattiin neljän biosuodatusalueen toimivuutta talvella 

(LeFevre ym. 2009). Tutkimuksessa simuloitiin lumen sulamista kaatamalla 

biosuodatusalueelle valuma-aluetta vastaava määrä vettä ja mittaamalla 

vedenpinnan muutosta biosuodatusalueella. Biosuodatuspainanteet, joiden pinta-

ala oli 12 % läpäisemättömän valuma-alueen pinta-alasta, tyhjenivät kahden tunnin 

aikana vedestä. Näistä vain toiseen oli asennettu salaojitus huonon maaperän 

vuoksi. Painanne, jonka pinta-ala oli 22 %, tyhjeni vedestä 20–50 minuutissa ja 

painanteen, jonka pinta-ala oli vain 4 %, tyhjentyminen kesti yhdestä kolmeen 

tuntiin. Kahdessa jälkimmäisessä painanteessa ei ollut ollenkaan salaojitusta hyvän 

maaperän takia. Tutkimuksen mukaan kaikki biosuodatusalueet, jotka toimivat 

hyvin lämpimänä ajanjaksona, toimivat myös hyvin talvella. Olennaista oli 

muodostuvan roudan tyyppi, eikä routakerroksen paksuus. Läpäisemätöntä 

routakerrosta pystyi ehkäisemään tarpeeksi karkeilla rakennekerroksilla ja 

salaojituksella varsinkin, jos biosuodatuspainanteen alapuolinen maaperä oli 

heikosti vettä läpäisevää. Salaojitusta ja karkeaa materiaalivalintaa tukee myös 

Moghadas ym. (2016) tekemä laboratoriotutkimus, missä näiden tekijöiden 

todettiin vähentävän rakenteen alkukosteitta parantaen sen toimivuutta kylmissä 

olosuhteissa. 
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Myös jäätymis-sulamis-syklien vaikutusta imeytymiseen tutkittiin Ding ym. (2019) 

laboratoriotutkimuksessa. Tutkimuksessa biosuodatuspainannetta mukailevan 

putkilon lämpötilaa vaihdeltiin ensin -10 °C…10 °C välillä simuloiden luonnossa 

tapahtuvaa jäätymis-sulamis-sykliä. Näitä syklejä toistettiin viisi kertaa ja jokaisen 

jälkeen putkilon läpi johdettiin vettä. Tutkimuksessa verrattiin jäätymis-sulamis-

syklin jälkeistä vedenläpäisevyyttä huoneenlämmössä olleen putkilon 

vedenläpäisevyyteen. Tutkimuksen aikana huoneen lämmössä olleen putkilon 

läpäisevyys laski 37 %:a tukkeutumisen takia ja testiputkilon läpäisevyys kasvoi 6,8 

%:a. Jäätymis-sulamis-syklit lisäsivät rakennekerrosten huokoisuutta ja pitivät 

vedenläpäisevyyden korkeana (> 25 mm/h). 

Läpäisevät päällysteet 

Läpäisevä päällyste ei luonnollisesti sisällä lammikoitumistilaa, joten sen 

periaatteena on huleveden päätyminen huokoisen pintamateriaalin läpi alla oleviin 

rakennekerroksiin. VTT toteutti vuosina 2016–2021 läpäisevien päällysteiden 

kenttätutkimuksen (Ranta-Hiiro ja Kivikoski, 2021) jatkona aiemmalle CLASS-

hankkeelle (CLimate Adaptive SurfaceS) (Kling ym. 2015). Tutkimuksessa seurattiin 

pintojen vedenläpäisevyyttä, puhdistuksen vaikutusta suorituskykyyn, routimista, 

pintojen lämpötiloja, sekä niiden sulamista ja jäätymistä. Tutkimuskohteet 

sijaitsivat Espoossa Tikaslaakson pysäköintialueella ja Helsingin 

Kuninkaantammessa Kuninkaantammenkierron jalkakäytävällä. 

Hydrologisen toimivuuden säilytti parhaiten betonikiveys (Golf-kivi, 

Rudus,140x140x80 mm3) läpäisevällä sorasaumalla (Kuva 12), jonka 

vedenläpäisevyys oli Espoon kohteessa ensimmäisenä vuonna 454,1–548,7 

mm/min ja viimeisenä 351,1–438,9 mm/min. Helsingissä saavutettiin 

ensimmäisenä vuonna 245,2–307,4 mm/min ja viimeisenä 175,6 mm/min 

vedenläpäisevyydet hieman suuremmalla betonikiveyksellä (Kuva 13). Helsingin 

kohteessa kiveys puhdistettiin ennen viimeistä mittausta, koska se oli tukkeutunut 

ja veden läpäisevyys oli laskenut arvoihin 0,9–8,3 mm/min. 
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Kuva 12 Betonikiveys läpäisevällä saumalla pysäköintialueella Espoon 

Tikaslaaksossa, Lähde: Ranta-Hiiro ja Kivikoski (2021) 

 

Kuva 13 Betonikiveys läpäisevällä saumalla bussipysäkillä Helsingin 

Kuninkaantammessa, Lähde: Ranta-Hiiro ja Kivikoski (2021) 

CLASS-pilottikohteiden perusteella ei voida suositella kuvassa 14 näkyvää 

läpäisevää asfalttia (Lemminkäinen; AA8: 50 mm), jota käytettiin Helsingin 

Kuninkaantammessa. Sen vedenläpäisevyys laski huomattavasti tukkeutumisen 

takia. Tukkeutumisen estävä kunnossapito oli haastavaa, eikä sillä lopulta 

onnistuttu palauttamaan alkuperäistä vedenläpäisevyyttä. Sen sijaan 

betonikiveyksen (Kuva 12) vedenläpäisevyys palautui lähes alkuperäiselle tasolle. 

 

Kuva 14 Tukkeutunut läpäisevä asfaltti jalkakäytävällä Helsingin 

Kuninkaantammessa, Lähde: Ranta-Hiiro ja Kivikoski (2021) 
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Kansainvälisissä tutkimuksissa läpäisevällä kiveyksellä on saavutettu seuraavia 

vedenläpäisevyyden arvoja: 300 mm/min (Li ym. 2013), 333 mm/min (Bean ym. 

2007), 336 mm/min (Cipolla ym. 2016) ja 345 mm/min (Danz ym. 2020). Nämä 

vedenläpäisevyyden arvot ovat samaa kokoluokkaa Suomessa tehdyn CLASS-

hankkeen kanssa. Cipola ym. (2016) ja Danz ym. (2020) havaitsivat tutkimuksissaan 

läpäisevän kiveyksen tukkeutuvan noin vuoden aikana, mutta sen läpäisevyys oli 

mahdollista palauttaa korkealle tasolle kunnossapidolla. 

Läpäisevät päällysteet, kuten harvaan asennetut kiveykset, ovat vaikea pitää 

talvella toimintakykyisenä. Helsingin kaupungilla kunnossapidosta vastaavan Staran 

haastattelussa ongelmaksi nousivat katujen varsille pysäköidyt autot, jotka estävät 

kiveyksien kunnossapidon. Kun kunnossapitoa ei päästä tekemään, kiveykset 

peittyvät, eivätkä pysty vastaanottamaan hulevesiä (Honkasalo, 2022). VTT:n 

raportti läpäisevien päällysteiden talviajan toimivuudesta (Kuosa ym. 2014) tukee 

kuitenkin sitä, että läpäiseviä kiveyksiä voidaan käyttää talvella, kun niiden pinnalta 

poistetaan aktiivisella kunnossapidolla jää- ja lumikerros. Raporttia tukevat CLASS-

pilottihankkeen havainnot (Ranta-Hiiro ja Kivikoski, 2021). Pilottihanke osoitti, että 

varsinkin harvasti asennettuja betonikiveyksiä voidaan käyttää kylmissä 

olosuhteissa ja betonikiveyksien huokoinen rakenne toimii itseasiassa 

lämpöeristeenä vähentäen routanousua. Kylmistä talvista ja hiekoituksesta 

huolimatta läpäisevä kiveys säilytti toimintakykynsä viiden vuoden seurantajakson 

aikana ja kykeni imeyttämään rankkasateita maaperään. Ongelmana on kuitenkin 

se, että läpäisevien päällysteiden pintalämpötilat laskevat talvella alhaisemmiksi 

kuin tavanomaisen päällysteen aiheuttaen liukkautta. Tämän takia niiden 

sijoittamista katualueelle pitää harkita liukastumisriskin kannalta, mutta ne 

soveltuvat esimerkiksi pysäköintialueille Espoon Tikaslaakson tapaan (Kuva 12). 

Hyvästä toimivuudesta huolimatta CLASS-hankkeessa suositeltiin varautumaan 

talvella hulevesien johtamiseen ylivuotona viemäriin tai muuhun 

johtamisjärjestelmään. Talviajan toimivuutta tukevat myös kansainväliset 

tutkimukset (Toronto and Region Conservation, 2008; Tyner ym. 2009; Roseen ym. 

2009 ja Hou ym. 2010), joiden yhteenvetona läpäisevät päällysteet säilyttävät 

talvella toimintakykynsä, kunhan niiden pintakerros saadaan pidettyä riittävän 

puhtaana lumesta ja jäästä. 

Hulevesiviemärittömällä kadulla voidaan siis yhtenä ratkaisuna käyttää läpäisevää 

kiveystä, kunhan sen kunnossapitoon on riittävät resurssit. Talvella läpäisevällä 

kiveyksellä on riskinä peittyä lumesta ja jäästä, joten se tulee huomioida 

asianmukaisilla tulvareiteillä. Läpäisevä kiveys voi myös sijaita ennen 

biosuodatuspainannetta, jolloin hulevesi päätyisi tulvatilanteessa 

biosuodatuspainanteeseen ja siitä mahdollisesti biosuodatuspainanteen 

ylivuotoreittiä pitkin pois kadulta. 
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Katupuut 

Huleveden johtaminen katupuiden käyttöön on yksi tapa hallita katualueen 

hulevesiä. Ahmed & Borst (2020) tutkivat katupuiden hyödyntämistä hulevesien 

imeyttämisessä Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltion Louisvillessä. Tutkimuksessa 

käytettiin poikkeuksellisesti 1,8 metriä syvää kasvualustaa, joka on huomattavasti 

syvempi, kuin Helsingissä käytettävä 1 metriä syvä kasvualusta (Helsingin kaupunki, 

2014). Louisvillen tutkimuksessa tarkoitus oli varastoida ja lopulta imeyttää 

hulevesiä. Yhden kasvualustan pinta-ala oli 2,25 neliömetriä ja ne sisälsivät 0,15 

metriä syvät lammikoitumistilat (Kuva 15). 

 

Kuva 15 Imeyttämiseen tarkoitettuja katupuita Louisvillessä (Kentucky, US), Lähde: 

Ahmed & Borst (2020) 

Ahmed & Borst (2020) tutkimuksessa käytetyllä rakenteella saavutettiin korkea 

vedenläpäisevyys (8*10–5–6*10–5 m/s). Kyseiselle katupuurakenteelle ei ole 

määritelty yksiselitteistä vedenläpäisevyyden suositusta, mutta vertailukohtana 

voidaan käyttää biosuodatuspainanteen vedenläpäisevyyden suosituksia. Ahmed & 

Borst (2020) tutkimuksen vedenläpäisevyys ylittää Suomessa suositellun 1*10–6 

m/s (Kuntaliitto, 2012; RT-kortti 103006) ja muissa maissa annetut suositukset, 

jotka ovat välillä 1,4*10–5 m/s–3,5*10–6 m/s (Muthanna, 2007; Le Coustumer ym. 

2009). Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin Louisvillen keskiarvolta noin 10 astetta 

Suomea lämpimämpi ilmasto ja Suomeen verrattuna erilaiset sadetapahtumat 

(Weather Atlas, 2020b). Toisena heikkoutena tutkimuksessa todettiin 

vedenläpäisevyyden vähentyneen ensimmäisen vuoden aikana 27–37 %. 
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Lisäksi ongelmaksi voi tulla katupuiden kasvualustan ylimitoitus, mitä tutkittiin 

Yhdysvalloissa Philadelphiassa (Tu ym. 2020). Tutkimuksessa tarkkailtiin 82,35 

metriä pituista katupuuriviä, jonka kasvualusta oli 2,57 metriä leveä ja syvyys 2,06 

metristä 1,24 metriin. Puiden kasvualustaan johdettiin vettä suoraan kitakaivojen 

kautta. Tutkimuksessa todettiin liian syvän rakennekerroksen aiheuttavan puiden 

kuivumista, koska hulevesi päätyi nopeasti karkean rakennekerroksen pohjalle ja 

ulottui puiden juurille vain rankkasateiden aikana. 

Katupuiden käyttäminen hulevesien vastaanottamiseen on tasapainoilua 

hulevesikapasiteetin ja puiden hyvinvoinnin välillä. Aiemmin mainitut tutkimukset 

(Flores ym. 2015, Geronimo ym. 2017, Mullaney ym. 2015) osoittavat, että 

katupuilla voidaan kapasiteetin puolesta käsitellä osa katualueen hulevesistä, 

mutta kapasiteettia nostamalla aiheutetaan puiden kuivumista. Huleveden 

johtamista katupuille voidaan pitää jatkotutkimisen arvoisena ratkaisuna, mutta se 

pitää sisällään epävarmuuksia esimerkiksi talviajan toimivuuden suhteen Sen takia 

tässä tutkimuksessa ei tulla käsittelemään katupuita tarkemmin osana 

hulevesiviemäritöntä katua.  

Suotovesien hallinta 

Hulevesien imeytyminen on hulevesiviemärittömän kadun pääperiaate. Hulevedet 

imeytyvät maaperään biosuodatuspainanteen tai läpäisevän päällysteen 

rakennekerrosten läpi. Kyllästämättömissä rakennekerroksissa liikkuvasta vedestä 

käytetään nimitystä suotovesi. Rakennetussa ympäristössä on kohteita, joihin 

suotovesiä ei haluta päätyvän, esimerkiksi kiinteistöjen salaojat ja perustukset. 

Hulevesirakenteita käsittelevässä RT-kortissa 103006 suositellaan 

imeytysrakenteen etäisyydeksi rakenteista 3 metriä tai 6 metriä, jos rakennuksen 

kellaritilat eivät ole vesieristettyjä. 

Suotovesien hallintaa käytiin läpi Finnmap Infran pohjarakennesuunnittelijan Ville 

Hataran (2021) kanssa. Olennaista on hallita suotovesien liikkeitä 

rakennekerroksissa. Biosuodatuspainanteen tai läpäisevän kiveyksen 

rakennekerrokset voidaan suojata sivusuunnassa vettä läpäisemättömällä 

bentoniittimatolla, näin suotovedet kulkevat suoraan alaspäin. Rakennekerroksien 

syvyyttä voidaan kasvattaa niin, että suotovedet vapautuvat maaperään vasta 

rakennuksien perustusten ja salaojien alapuolella. 

Bentoniittimattojen hyödyntämisestä käytettiin referenssikohteena 

biosuodatuspainanteita Helsingin Kuninkaantammessa, joista osa oli jo valmistunut 

tämän tutkimuksen aikana. Tarkempaa tietoa kohteesta kerättiin haastattelemalla 

sen suunnittelijoita. Haastattelussa olivat mukana Aino-Kaisa Nuotio (maisema-

arkkitehti ja suunnittelupäällikkö) ja Tero Varonen (projektipäällikkö). Kyseisellä 

alueella Kuninkaantammenkierrolla bentoniittimattoja oli käytetty 

rakennekerroksien molemmilla sivuilla biosuodatuspainanteen sijaitessa kadun 
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keskikaistalla. Kuninkaantammenkierto valmistui ennen kuin sen molemmin puolin 

rakennettiin, joten kadun suunnittelussa otettiin huomioon tuleva maankäyttö. 

Samalla alueella Vedenkierrolla biosuodatuspainanne sijaitsi kadun toiselle reunalla 

ja kyseisen painanteen rakennekerroksista vain kadun puoleinen reuna oli suojattu 

bentoniittimatolla (Kuva 16). Rakennekerrosten pohja ja toinen sivu oli jätetty 

avoimeksi, koska sen vieressä sijaitsi viheralue. 

 

Kuva 16 Kuninkaantammi, Vedenkierto, biosuodatusrakenteen poikkileikkaus. 

Lähde: Helsingin kaupunki (2022) 

Haastatteluiden perusteella suotovesien hallinta onnistuu suojaamalla herkät 

kohteet bentoniittimatoilla, mutta se vaatii hyvät lähtötiedot ympäröivien 

kiinteistöjen perustuksista ja salaojituksesta. Huolellisella suunnittelulla suotovedet 

eivät päädy näihin rakenteisiin. Lisäksi yhtenä ohjeena voidaan käyttää 

Hulevesiopasta (Kuntaliitto, 2012), jonka mukaan imeytysrakenteen ja rakennuksen 

väliin on jätettävä tilaa kolme metriä. 
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Tonttiliitokset 

Hulevesien hallinta kaduilla koostuu katualueen kuivatuksesta, mikä tapahtuu usein 

hulevesikaivoilla, ja kadun varrella olevien kiinteistöjen hulevesien 

vastaanottamisesta liittämällä ne hulevesiviemäriin. Kiinteistön hulevesiviemärin 

liitosta runkoviemäriin kutsutaan usein nimellä tonttiliitos ja samaa käsitettä 

käytetään jatkossa tästä puhuttaessa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää kohdassa 103 f §, että kiinteistön vastuulla on 

johtaa hulevedet kunnan tai erillisen vesihuoltolaitoksen viemäriin. Tästä syystä 

kunnalla tai vesihuoltolaitoksella on vastuu järjestää mahdollisuudet näiden 

tonttiliitosten tekemiseen tai antaa kiinteistölle vapautus liittymisestä. 

Hulevesiviemärittömällä kadulla tonttiliitosten tekeminen on haastavaa 

tavanomaisen hulevesiviemäröinnin puuttuessa. Tästä syystä kadun toteuttaminen 

ilman hulevesiviemäriä on vaivattominta, kun kadulle ei osoiteta huleveden 

tonttiliitoksia. Tämä onnistuu, jos kiinteistöt käsittelevät hulevedet imeyttämällä, 

tonttiliitokset tehdään toiselle kadulle tai johdetaan suoraan vesistöön. 

Helsingissä tonttien hulevesien hallinta mukailee kaupungin hulevesioppaan 

(Helsingin kaupunki, 2018a) prioriteettijärjestystä, joten se tukee vahvasti 

hulevesien käsittelyä tai viivytystä paikallisesti tonteilla. Jos tästä huolimatta 

kadulle täytyy tehdä tonttiliitoksia, ne voisi tehdä johonkin kadulla olevaan 

hulevesien käsittelyratkaisuun. Hulevedet voidaan johtaa kadun 

biosuodatuspainanteen pinnalle, syvälle rakennekerroksiin tai johtaa ne 

hulevesikaivon kautta. Etuna hulevesien johtamisessa painanteen pinnalle on 

viemärien padotuksen estäminen, kaivoista aiheutuvan huoltotarpeen 

vähentäminen ja rakennekerrosten vedenjohtavuuden säilyttäminen. Kun hulevesi 

johdetaan painanteen pinnalle, kiintoaines jää pintakerroksiin, jotka ovat helpompi 

ja halvempi vaihtaa, kuin koko rakennekerros. Pintavaluntana johtamisessa on 

myös etuna mahdollisuus poistaa kiintoainesta esikäsittelyalueen avulla 

(esimerkiksi kiveys-, kasvillisuus- tai luonnonkivialue). Hulevesien johtaminen 

biosuodatuspainanteeseen vaatii painanteen oikeaa mitoitusta, jotta kaikki 

hulevesi saadaan käsiteltyä. Tätä helpottaa hulevesien viivyttäminen ennen 

painanteeseen johtamista. 

Tonttien kattovesiä voidaan myös johtaa katupuiden kasteluun. Suomessa 

laajemmin kattovesien johtamista katupuille tullaan toteuttamaan Helsingissä 

Aleksis Kiven kadulla, missä kattovedet on suunniteltu johdettavaksi salaojien 

avulla kadun keskikaistan puille. Kohteen rakentamisen arvioitu aloitusajankohta 

on 2023. Riskinä hulevesien johtamisessa suoraan katupuiden alapuolisiin 

rakennekerroksiin on kerrosten tukkeutuminen, jos sinne johdetut hulevedet 

sisältävät paljon kiintoainesta. Tukkeutumisen korjaamiseksi ei riittäisi vain 

pintakerrosten uusiminen, kuten biosuodatuspainanteessa, vaan kaikki 
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rakennekerrokset olisi vaihdettava. Aleksis Kiven kadulla ongelma on ratkaistu 

johtamalla kattovedet ensin ritiläkantiseen ja sakkapesälliseen kaivoon ja siitä 

hulevesiputkea pitkin puukaistalle. Kyseisessä kohteessa oli haasteena poikittaisten 

puukaistalle johtavien viemäriputkien sovittaminen muun kunnallistekniikan 

kanssa. Tilannetta olisi helpottanut puukaistan sijoittuminen jalkakäytävän ja 

ajoradan väliin. Kuvassa 17 on esitetty ratkaisusta poikkileikkaus, jossa on näkyvissä 

vain hulevesiin liittyvät asiat. 

 

Kuva 17 Hulevesien johtaminen katupuiden kasteluun Aleksis Kiven kadulla 

(suunnitelma), Lähde: Finnmap Infra (2021) 

Yhdysvalloissa katupuiden käytöstä kattovesien vastaanottamiseen on tehty 
erillinen opas (US Environmental Protection Agency, 2013b). Oppaassa on kuitenkin 
vain yksi käytännön esimerkki World Trade Center Memorial Plaza:n ratkaisusta, 
jossa alueen hulevedet johdettiin maanalaiseen tankkiin, josta vesi jaettiin 400 
katupuun käyttöön. Yksi esimerkki pienemmän mittakaavan konseptista on esitetty 
kuvassa 18. 
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Kuva 18 Konsepti kattovesien johtamisesta katupuille, Julkaisija: US Environmental 

Protection Agency, 2013b (käännetty) 

Tämän tutkimuksen puitteissa pohdittiin myös tonttiliitoksien tekemistä 

biosuodatuspainanteessa olevan hulevesikaivon kautta. Ratkaisu mukailisi liitosta 

tavalliseen hulevesiviemäriin ja olisi mahdollisimman yksinkertainen toteuttaa. 

Ajatuksena tämä on täysin uusi, joten sitä vietiin eteenpäin keskustelemalla tämän 

työn ohjaajien Ismo Rantasen (Helsingin kaupunki, projektinjohtaja) ja Taru 

Sihvosen (Helsingin kaupunki, projektinjohtaja) kanssa. Yhtenä konseptina voidaan 

pitää kuvan 19 mukaista liitosta kupukantiseen hulevesikaivoon, josta vesi virtaa 

painanteeseen kaivon kannen läpi. Kokonaisratkaisu tulee suunnitella niin, että 

hulevesi ei pääse nousemaan ylös tontilla olevasta tarkastuskaivosta aiheuttaen 

tontille ongelmia. Tonttien hulevesien johtamisessa kadulle on olennaista 

huomioida korkotasot, jotta hulevedet saadaan johdettua haluttuun paikkaan. 
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Kuva 19 Tonttiliitosten konsepti hulevesikaivon kautta 

Tonttiliitosten toteutettavuuden lisäksi on tärkeää määritellä kenen toimijan 

vastuulla mikäkin viemäri ja kaivo on, jotta kunnossapito ja kustannukset saadaan 

jaoteltua oikein. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa vesihuollon vastuu on 

jaettu kunnan ulkopuoliselle toimijalle. Pääkaupunkiseudulla HSY (Helsingin 

Seudun Ympäristöpalvelut) vastaa tonttien hulevesiliitoksista. HSY antaa tontille 

liitoskohtalausunnon, joka määrää liitoskohdan ja -korkeuden. Jos kadulla ei ole 

hulevesiviemäriä, tonttiliitokset pitää osoittaa toiselle kadulle, hulevedet pitää 

imeyttää tai tehdä erillinen sijoitussopimus hulevesien johtamisesta kaupungin 

alueelle. Helsingin kaupungilla on muutama esimerkki sijoitussopimuksen 

tekemisestä tontin kanssa, eikä näissä kohteissa tonteilla ole erillistä 

hulevesiliitosta HSY:n verkostoon. Esimerkiksi Itä-Helsingissä osoitteessa 

Tankomäenkatu 6, Helsingin kaupunki antoi tontille luvan sijoittaa yksityisiä 

hulevesirakenteita ja johtaa puhtaita hulevesiä lähivirkistysalueella olevaan 

puroon. Sopimuksessa vastuu liitoksen toimivuudesta jäi tontille ja Helsingin 

kaupunki vastasi vain hulevesien vastaanotosta (Helsingin kaupunki, 2018 b). 

Tonttiliitoksia koskevassa haastattelussa HSY:n kanssa (Särkiaho ja Urho, 2022) 

nousi myös esiin vastuunjaon tärkeys. Tontin omistajan ja kaupungin tulee tehdä 

sopimus keskenään hulevesien johtamisesta kaupungin alueelle. Kuitenkin jo katua 

suunnitellessa on huomioitava tonttiliitosten toteutus. HSY tai vastaava 

vesihuoltolaitos on otettava mukaan suunnitteluprosessin aikaisessa vaiheessa, 

esimerkiksi kunnallisteknistä yleissuunnitelmaa laadittaessa. 

Hulevesiviemärittömän kadun tapauksessa liitos vesihuoltolaitoksen verkostoon 

tapahtuisi kokoojakadulla. HSY:n haastattelun perusteella suositellaan 

sakkapesällistä kaivoa, ennen runkoverkkoon liittymistä. Samaa ajatusta voidaan 

soveltaa, vaikka tonttiliitos tehtäisiin biosuodatuspainanteeseen ilman kaivoon 

liittymistä. Konsepti viemärien vastuunjaosta on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20 Konsepti viemärien vastuunjaosta, Lähde: kartta.hel.fi 

Kasvillisuuden merkitys 

Kasvillisuudella on tärkeä merkitys biosuodatuspainanteen toiminnalle ja bio- 

etuliite nimenomaan viittaa painanteessa olevaan kasvillisuuteen ja biologisesti 

aktiiviseen pintakerrokseen. Kasvit, ja varsinkin niiden juuret, ylläpitävät 

painanteen hydrologista toimintakykyä. Le Coustumer ym. (2012) tekemässä 

laboratoriokokeessa testattiin eri tekijöiden vaikutusta biosuodatusrakenteen 

vedenjohtavuuteen käyttäen biosuodatusrakennetta simuloivia putkiloita (Kuva 

21). 

 

Kuva 21 Laboratoriokokeessa käytetty biosuodatusrakenne, Lähde: Le Coustumer 

ym. (2012)   
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Kyseisessä tutkimuksessa eniten merkitystä huomattiin olevan kasvillisuudella. 

Biosuodatusrakenteiden vedenläpäisevyys laski 29 prosenttiin alkuperäisestä 

arvosta ilman kasvillisuutta 54 viikon aikana, mutta vahvajuurisella kasvillisuudella 

varustettuna, rakenteen vedenläpäisevyys kasvoi jopa 90 prosenttia. Kokeessa 

huomattiin, että kasvit, joilla on heikot juuret, eivät vaikuttaneet merkittävästi 

vedenläpäisevyyteen.  Samaa ilmiötä tukee Suomessa 2010 valmistunut 

lysimetrikoe (Valtanen ym. 2017), jossa testattiin ympäröivää maata vastaavalla 

maalla täytetyn astian vedenläpäisevyyttä. Kokeessa huomattiin pitkä- ja 

vahvajuuristen kasvien ylläpitävän biosuodatusrakenteen vedenläpäisevyyttä 

verrattuna rakenteeseen ilman kasvillisuutta. Oikein valittu ja hoidettu kasvillisuus 

on näiden tutkimusten perusteella olennainen osa biosuodatuksen toimivuutta. 

Myös Archer ym. (2002) mukaan pitkät ja paksut juuret kasvattavat parhaiten 

maaperän vedenläpäisevyyttä. Tutkimuksen mukaan lyhyt juuriset kasvit, kuten 

nurmi, voivat jopa vähentää vedenläpäisevyyttä. On kuitenkin huomioitava, että 

kyseinen tutkimus on toteutettu Espanjassa lämpimissä olosuhteissa. 

Vedenläpäisevyyden lisäksi kasvillisuus käyttää vettä kasvamiseen ja haihduttaa sitä 

lehtien pinnalta (Kuntaliitto, 2012), joten ilman kasvillisuutta painanteen 

hydrologinen toimivuus on heikompi. 

Hydrologisen toimivuuden lisäksi elinvoimainen kasvillisuus lisää 

kaupunkiympäristön miellyttävyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. 

Kasvillisuus tarjoaa elinympäristön eliöille muuten asfaltin ja betonin ympäröivässä 

kaupungissa (Kuntaliitto, 2012). Cameron ym. (2020) tekemä tutkimus Englannissa 

Sheffieldissä osoitti myös viheralueen biodiversiteetin lisäävän positiivista 

kokemusta merkittävästi. Tutkimuksessa todettiin katuvihreän tarjoavan 

viherkäytäviä, joten katuvihreän jatkuvuuteen pitäisi myös kiinnittää huomiota. 

Biosuodatuspainanne sijoittuu usein pitkittäin kadun suuntaisesti, joten se voi 

toimia viherkäytävänä. 

3.2 Kriteerit kadun toteuttamiseen ilman hulevesiviemäriä 
Seuraavat alaotsikot käsittelevät kolmea osa-aluetta, jotka ovat kriittisiä 

hulevesiviemärittömän kadun kannalta. Tilantarve on olennainen osa, koska todella 

kapealla katualueella ei yksinkertaisesti olisi tilaa biosuodatuspainanteelle, joten 

olisi turvauduttava hulevesiviemäröintiin. Olennainen osa hulevesiviemäritöntä 

katua on hulevesien imeytyminen, minkä takia maaperän riittävä vedenläpäisevyys 

ja pohjavesi on otettu toiseksi kriteeriksi. Kolmanneksi kriteeriksi on valittu 

tonttiliitokset, koska niiden toteutuminen on laissa säädettyä. 
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Tilantarve ja rakenteen pituuskaltevuus 

Biosuodatuspainanteen koko on mitoitettava sen valuma-alueen pinta-alan ja 

pohjamaan vedenläpäisevyyden mukaan, koska halutaan nimenomaan imeyttää 

hulevesiä. Mitoitettavana parametrinä voidaan käyttää biosuodatusalueen 

prosentuaalista osuutta sen valuma-alueen läpäisemättömästä pinta-alasta, koska 

sitä on käytetty myös monissa tutkimuksissa. Luvun 3.1 kohdassa 

Biosuodatuspainanne, käytiin tarkemmin läpi tutkimuksia, joissa tarkasteltiin eri 

kokoisten biosuodatuspainanteiden toimivuutta. Tutkimuksissa esiin tulleet 

mitoitukset ja niiden toimivuudet ovat koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 3). 

Taulukko 3 Biosuodatuspainanteiden mitoitus ja toimivuus 

Kohde Lähde-

viittaus 

Metodi Biosuodatuksen 

pinta-ala 

verrattuna 

valuma-alueen 

läpäisemättömään 

pinta-alaan 

Toimivuus 

Helsinki, 

Kuninkaan-

tammi 

Helsingin 

kaupunki 

(2021) 

Mittaus 22 % Rakenne vaikuttaa kosteuden 

perusteella ylimitoitetulta, ei 

havaittuja ylivuotoja 

Lepaa (lähellä 

Hämeenlinnaa) 

Tahvonen 

(2018) 

Mittaus 11 % Ei ylivuotoja, kykeni 

pidättämään 83 % hulevesistä 

Kanada, 

Calgary 

Khan ym. 

(2012) 

Mittaus 25 % Kykeni käsittelemään jo 

tarpeettoman suuria 

sademääriä 

Kanada, 

Montreal 

Géhéniau 

ym. (2015) 

Mittaus 6,4 % Pinta-ala olisi pitänyt noin 

kolminkertaistaa 

Kanada, 

Minneapolis-

Saint Paul 

LeFevre ym. 

(2009) 

Mittaus 4 %, 12 %, 22 % Näistä pinta-aloista 12 % 

vaikutti hyvältä, myös 4 % 

toimi erittäin hyvän maaperän 

takia 

Vantaa, 

Tikkurilantie 

Leinonen 

(2017) 

Mallinnus 10 % Pinta-ala riitti mitoitussateen 

käsittelyyn 

Vantaa, 

Länsimäentie 

Suihko 

(2016) 

Mallinnus 15 % Kohteessa tehty vain mitoitus 

Espoo, 

Vallikallio 

Raudaskoski 

(2016) 

Mallinnus 6 % Kykeni lisäämään imeytymistä 

20 %, joten pinta-ala voisi olla 

suurempi 
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Taulukon 3 mukaan liian suuri tilavaraus biosuodatuspainanteelle on yli 20 %:a. 

Toisaalta alle 10 prosenttinen tilavaraus vaikuttaa riittämättömältä, eikä takaa 

tarpeeksi suurta kapasiteettia, ellei alueen maaperä ole todella vettä läpäisevää. 

Tutkimusten perusteella hyvä tilavaraus biosuodatuspainanteelle on 10–15 %:a sen 

valuma-alueen läpäisemättömästä pinta-alasta. Tarkkaa prosenttia on haastava 

antaa, sillä se riippuu esimerkiksi biosuodatuspainanteen rakenteesta ja 

maaperästä. 

Tilantarpeen lisäksi, kadun pituuskaltevuus ei saa olla yli 5 % jotta vesi ei virtaa 

painanteissa liian nopeasti. Kadun minimikaltevuudeksi on määritelty 1 %, jotta 

vältytään hulevesien lammikoitumiselta tulvatilanteissa. (Kuntaliitto, 2012) 

Tarkemman suositukset biosuodatuspainanteen pituuskaltevuuksista on esitetty 

luvussa 3.3 Kriteerit käytännön toimivuuteen. 

Maaperä ja pohjavesi 

Huleveden paikallinen käsittely kadulla vaatii huleveden imeytymistä, joka vaatii 

riittävästi vettä läpäisevän maaperän. Luvun 3.1 kohdassa Biosuodatuspainanne, 

vertailtiin eri maissa käytettäviä vedenläpäisevyyksiä. Minimi vedenläpäisevyys on 

Suomessa 1*10–6 m/s (Kuntaliitto, 2012). Vedenläpäisevyyttä voidaan myös 

arvioida maalajien perusteella, kun tiedetään niiden keskimääräiset 

vedenläpäisevyydet. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi Suomen 

ympäristökeskuksen julkaisua (Ronkainen, 2012). Julkaisun mukaan 1*10–6 m/s 

läpäisevyys vastaa maalajeissa hiekkamoreenia (HkMr) ja maaperän ollessa hiekkaa 

(Hk, siHk tai huHk) saavutetaan jopa tätä parempia vedenläpäisevyyden arvoja 

(1*10–4 m/s–1*10–5 m/s). Maalajeista siis rajataan pois savi, siltti ja lähellä 

maanpintaa olevat kalliot. Suomessa suositeltu etäisyys imeytysrakenteen ja 

kallioperän välillä on 1,25 metriä (Kuntaliitto, 2012; RT-kortti 103006). Maalajien 

käyttäminen vedenläpäisevyyden arviointiin on hyvä keino, koska silloin arviointiin 

voidaan käyttää maalajikarttoja. 

Imeyttämisen kannalta maaperän lisäksi olennainen tekijä on pohjavesi. 

Pohjavedet jaotellaan kolmeen eri luokkaan: 1) Vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue, 2) Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja E) 

Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan 

riippuvainen (Britschgi ym. 2018). Katualueen hulevedet voivat sisältää monia 

haitallisia yhdisteitä, kuten raskasmetalleja, ravinteita, suolaa ja kiintoainesta (Aryal 

ym. 2010). Sen takia pohjavesialueella täytyy varmistua siitä, ettei rikota 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvun 17 §:n pohjaveden pilaamiskieltoa. 

Varsinkin luokan 1) pohjavesiä varten on tehtävä suojelusuunnitelma, missä 

rakennetun alueen hulevedet ovat yksi arvioitava tekijä (Britschgi ym. 2018).  
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Huleveden suodattamisella maaperän lävitse saadaan puhdistettua monia haitta-

aineita. Pohjavesialueilla ei kuitenkaan suositella hulevesien imeyttämistä, jos 

pohjaveden pinta on liian lähellä maanpintaa (Valtanen, 2010). Suomessa on 

ohjeistettu riittäväksi välimatkaksi imeytysrakenteen ja pohjaveden välille yhtä 

metriä (Kuntaliitto, 2012; Lahden kaupunki, 2018). Pohjaveden kannalta haastavin 

haitta-aine on kloridi, jota voi päätyä pohjavesiin varsinkin teiden suolauksen 

kautta. Kloridi on vesiliukoista, joten sitä on vaikea puhdistaa maakerrosten läpi 

suodattamalla (Weiss ym. 2008; Nieber ym. 2014). Sen takia hulevesien 

pohjavesialueella imeyttämistä ei suositella tehtäväksi suolattavilla pääkaduilla 

(Lahden kaupunki 2018). Suolan lisäksi tiealueiden hulevesissä esiintyy 

raskasmetalleja, joita esiintyy myös teollisuusalueiden hulevesissä (Järveläinen ym. 

2017). Varsinkin tie- ja teollisuusaluille on haitta-aineiden takia käytettävä erityistä 

harkintaa hulevesien imeyttämisessä. 1) tai 2) luokan pohjavesialueella sijaitsevalla 

kadulla voidaan siis harkita hulevesien imeyttämistä, jos katua ei suolata talvisin ja 

varmistetaan riittävä etäisyys (1 m) pohjaveteen. 

Tonttiliitokset ja tonttien hulevesien käsittely 

Huleveden tonttiliitokset vaativat tavallisesti hulevesiviemärin, mihin ne voidaan 

liittää. Kadun toteuttaminen ilman hulevesiviemäriä pakottaa pohtimaan tähän 

muita ratkaisuja. Luvussa 3.1 kohdassa Tonttiliitokset esitettiin tähän muutamia 

ratkaisuja, jotka voidaan laittaa suositusjärjestykseen: 1) Hulevedet käsitellään 

tontilla, 2) Hulevedet johdetaan toiselle (esim. rinnakkaiselle) kadulle tai suoraan 

muuhun vesistöön, 3) Hulevedet johdetaan biosuodatuspainanteen pinnalle 

pintavaluntana, 4) Hulevedet johdetaan biosuodatuspainanteen tai katupuiden 

rakennekerroksiin, 5) Hulevedet liitetään biosuodatuspainanteessa olevaan 

hulevesikaivoon. Tämä järjestys on tehty ratkaisun toimivuutta ajatellen. 

Tonttiliitosten suunnittelussa tulee arvioida, mikä näistä ratkaisuista on parhaiten 

toteutettavissa. 

3.3 Kriteerit käytännön toimivuuteen 
Referenssikohteiden ja haastatteluiden perusteella nousi esiin monia kriittisiä 

asioita, joiden epäonnistuessa koko hulevesiratkaisu voi muuttua 

toimintakyvyttömäksi. Tässä kappaleessa nostetaan esiin tärkeimmät seikat, jotka 

tulee ainakin huomioida. Biosuodatuspainanteen elinkaaren laatua voidaan lisäksi 

parantaa monilla muilla tavoilla, joista on kerrottu tarkemmin Vilminkon (2021) 

tekemässä tutkimuksessa.  Vilminko avaa esimerkiksi hankkeen kilpailutukseen, 

viestintään ja urakointiin liittyviä yksityiskohtia, jotka sujuvoittavat 

biosuodatushankkeiden etenemistä. 
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Rakenteiden kunnossapito 

Hulevesiviemärittömällä kadulla hulevesikapasiteetti perustuu pääasiassa 

biosuodatuspainanteiden toimintaan, joten niiden ympärivuotinen kunnossapito 

on olennaista koko kadun kuivatuksen kannalta. Kunnossapidon vaatimuksista 

kerättiin tietoa Helsingin kaupungin oman rakentamispalvelun Staran, sekä 

Vantaan ja Lahden kaupunkien hulevesistä vastaavien henkilöiden haastatteluilla. 

Hyvä kunnossapito varmistaa huleveden päätymisen biosuodatuspainanteeseen. 

Hulevesien johtaminen painanteeseen kitakaivon kautta osoittautui helpoiten 

kunnossapidettäväksi ratkaisuksi (Honkasalo, 2022), koska kaivoon kertyvä 

kiintoaines voidaan poistaa yksinkertaisesti tyhjentämällä kaivojen sakkapesät ja 

kaivon suuaukko saadaan pidettyä talvisin avoimena auraamalla tarkasti katukiveä 

pitkin. Honkasalon mukaan nykyisellä ohjeistuksella kitakaivojen suuaukot tulisi 

saada talvella näkyviin auraamalla, mutta ongelmia aiheuttaa huolimaton 

kunnossapito. Samaa ongelmaa virtausreittien kunnossapidossa on ollut Vantaalla 

Tikkurilan Meiramitiellä, missä virtausreittien eteen muodostui jäinen polanne, 

joka esti virtauksen biosuodatuspainanteeseen (Auvinen, 2021). Ongelma koskee 

yhtä lailla nykyisiä katuja, joiden kuivatus perustuu hulevesiviemäröintiin. Ongelma 

voidaan estää pitämällä kaivojen suuaukot avoimena ja vastaamalla tulvareittien 

toimivuudesta. Näin vältytään esimerkiksi talven 2022 kaltaisilta ongelmilta (Kuva 

22). 

Lisäksi lumen varastointiin on vaikea löytää tilaa tiiviisti rakennetuilla katualuilla. 

Honkasalon (2022) mukaan biosuodatuspainannetta ei kuitenkaan suositella 

käytettäväksi lumen varastointiin, koska lumia poistettaessa painanteen kasvit ja 

salaojien tarkastuskaivot voivat helposti vaurioitua. Erityisesti suolatuilla kaduilla 

lumen mukana biosuodatuspainanteisiin voi myös päätyä suolaa, joka voi aiheuttaa 

painanteen tukkeutumista (Denich ym. 2013; Kakuturu & Clark, 2015), joten 

senkään takia biosuodatuspainanteita ei suositella käytettäväksi lumen 

varastointiin. 
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Kuva 22 Uudisasukkaantie Espoossa lainehtii paksussa sohjovedessä.              

Lähde: Helsingin Sanomat, Jani Helenius (2022) 

Honkasalon (2022) haastattelun mukaan myös biosuodatuspainanteen kokoa 

kasvattamalla saadaan helpotettua painanteen koneellista kunnossapitoa. 

Koneellinen kunnossapito on halvempaa, joten sitä on mahdollista tehdä 

useammin. Minnesota Stormwater Manualissa (Minnesota pollution control 

agency, 2021) suositellaan biosuodatuspainanteen minimikooksi 200 ft² eli noin 19 

m2. Koko määräytyy kuitenkin tapauskohtaisesti. Lisäksi biosuodatuspainanteista 

on oltava ohjeistus niiden rakenteesta, kunnossapitotoimenpiteistä ja 

kunnossapidon säännöllisyydestä. Ohjeistus voidaan antaa erillisesti jokaisesta 

painanteesta, kuten Vantaalla on tehty huoltokorttien muodossa. Huoltokorteissa 

on esitetty alueen asemapiirustus, sekä pituus- ja poikkileikkaukset, jotta 

kunnossapidon yhteydessä rakenne voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaan. 
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Hulevesirakenteiden määrän kasvaessa, myös erilaisten huoltokorttien määrä 

lisääntyy ja tämä voi aiheuttaa kunnossapidolla ongelmia. Honkasalon (2022) 

mukaan olisi parempi luoda tietty rakenne, jota monistetaan ja näin voidaan luoda 

yleinen ohjeistus biosuodatuspainanteiden kunnossapidosta. Tätä kutsutaan 

Helsingin kaupungin kunnossapidossa nimellä tuotekortti. 

Yksi kunnossapitoa vaikeuttava tekijä on lehtipuista syksyisin tippuvat lehdet. 

Lahden kaupungilta Järveläinen (2021) kommentoi, että biosuodatusrakenteita ei 

kannata sijoittaa lehtipuiden läheisyyteen, sillä painanteisiin ja virtausreiteille 

päätyvät lehdet lisäävät kunnossapidon tarvetta. Usein katukuvan takia kadulle 

halutaan kuitenkin puita, joten puiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että 

juuri painanteen yläpuolella ei sijaitsisi lehtipuuta. 

Kunnossapidon säännöllisyys takaa pitkäikäisen toimivuuden. Hulevesiopas 

(Kuntaliitto, 2012) suosittelee tekemään kasvillisuuden hoidon vuosittain syys-

lokakuussa, jolloin poistetaan kuolleet kasvit ja ylimääräinen sedimentti, sekä 

leikataan kosteikkokasvillisuus lähes tyvestä. Biosuodatuspainanteeseen 

kerääntyvä kiintoaines voi alkaa pitkällä aikavälillä tukkimaan pintakerrosta, joten 

voidaan tarvita suurempaa kunnossapitoa, esimerkiksi pintakerroksen vaihtamista. 

Suuremmalle kunnossapidolle ei ole määritelty tarkkaa huoltoväliä, vaan se 

tehdään, jos rakenne alkaa tukkeutua. Vuosihuollon yhteydessä olisi mahdollistaa 

arvioida painanteen hydrologista toimivuutta, mikäli huolto tehdään sateisena 

aikana. Ongelmana tässä on täysi riippuvuus oikeasta ajankohdasta ja säästä. 

Vantaan kaupungin haastattelussa Auvinen (2021) ehdotti painanteen toimivuuden 

testaamista laskemalla siihen vettä ja tarkkailemalla huleveden imeytymistä. 

Kyseistä keinoa on käytetty laajasti aiemmin mainitussa kanadalaisessa 

tutkimuksessa (LeFevre ym. 2009). Helsingin kaupungin kunnossapidosta vastaavan 

Staran haastattelussa Honkasalo (2022) ehdotti toimivuuden testaamista hiekan 

lakaisun aikaan, kun kunnossapitoyksikkö on muutenkin liikkeellä, sekä lumien 

sulaminen on käynnissä. Toimivuuden testaamisessa on selkeästi potentiaalia 

jatkokehitykseen. Sen avulla saataisiin parempi käsitys huoltovälistä ja 

painanteiden tukkeutumisesta. 
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Oikein valittu hyvinvoiva kasvillisuus 

Kuten luvun 3.1 kappaleessa Kasvillisuuden merkitys todettiin, kasvillisuus ja 

varsinkin juuristo on olennainen osa biosuodatuksen hydrologista toimivuutta. 

Biosuodatuspainenteen pitkäaikainen toimivuus vaatii siis myös kasvillisuuden 

pitkäaikaista hyvinvointia. Erickson ym. (2018) koontiartikkelin mukaan huleveden 

imeytysratkaisuissa kasvillisuuden ylläpito on kaikista suurin haaste. Haastetta 

voidaan ratkoa valitsemalla vahvoja paikallisia kasveja, joita hoidetaan riittävästi tai 

valitaan kasveja, jotka vaativat minimaalista hoitoa. Haastattelussa Nuotio (2022) 

kertoi ongelmaksi tulleet vieraslajit, jotka päätyivät painanteeseen huleveden 

mukana kulkeutuvien siementen muodossa lopulta vallaten painanteen (Kuva 23). 

Ratkaisuna tähän voisi olla vahvempien paikallisten kasvien valitseminen, jotta niitä 

ei syrjäytettäisi niin helposti. Seuraavassa kappaleessa nostetaan esiin muutama 

hyvin Suomen oloissa menestynyt kasvi. 

 

Kuva 23 Rehevä biosuodatuspainanne Helsingin Kuninkaantammessa (Kesä 2022) 

Valtanen ym. (2017) tekemässä tutkimuksessa käytettiin kasveina nopean ja vahvan 

juuriston kasvattavaa, sekä kuivuutta ja kosteutta kestävää viiruhelpeä (Phalaris 

arundinacea), rantakukkaa (Lythrum salicaria) ja paljakkapajua (Salix glauca). 

Kyseiset kasvit kasvattivat vuodessa vahvan ja pitkän juuriston, joka edisti 

rakenteen vedenläpäisevyyttä. Näistä viiruhelpeä on käytetty myös Lahdessa 

hulevesipainanteissa hyvällä menestyksellä, joten sitä voidaan suositella 

biosuodatuspainanteeseen (Järveläinen, 2021). 

On myös suositeltavaa suunnitella biosuodatuspainanteen eri kohtiin erilaista 

kasvillisuutta. Painanteen pohjalla tulee olemaan todennäköisemmin kosteat 

olosuhteet ja reunoilla kuivempaa. Biosuodatuspainanteissa voidaan myös käyttää 

kasvillisuutta, joka kestää vaihtelevia kosteusolosuhteita. Suomessa käytettävästä 

kasvillisuudesta on tehty koonti Rakennustietokorttiin 103007 (RT-kortti 103007). 
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Kortissa liitteenä olevassa listauksessa on merkitty vaihtelevaa kosteutta sietäviä, 

ravinteita pidättäviä ja haitta-aineita sitovia kasveja. Kyseisessä ohjeessa on myös 

ehdotettu käytettäväksi vaihtelevaa kasvillisuutta, jotta varmistutaan 

kasvillisuuden menestyminen. Lisäksi kasvien on kestettävä kadulta kulkeutuvaa 

suolaa. RT-kortissa 103007 kerrotaan juuriston hyödyistä hulevesirakenteille, 

mutta kortissa ei kerrota millä suositelluista kasveista olisi vahvimmat juuristot. 

Kasvien menestyminen on myös riippuvainen niiden kasvualustasta. Helsingin 

Kuninkaantammessa seuratuissa biosuodatuspainanteissa (Helsingin kaupunki, 

2021) huomattiin kasvualustan olevan liian karkeaa materiaalia, joten painanteen 

pintakerros kuivui liian nopeasti. Kuninkaantammessa tulee valmistumaan uusia 

biosuodatuspainanteita vuonna 2022 ja niissä on tarkoitus kokeilla erilaisten 

kasvualustasekoitteiden vaikutusta. 

Rakenteiden kestävyys 

Jos biosuodatuspainanteisiin johdetaan vettä esimerkiksi reunakiven yli, pitää 

virtauskohdat eroosiosuojata. Kuninkaantammen referenssikohteessa tämä oli 

toteutettu maakosteaan betoniin asennetulla kenttäkiveyksellä, joka takaa 

eroosiosuojauksen pysymisen paikallaan. Painanteen luiskat voivat myös olla 

eroosioherkkiä alueita. Niiden eroosiota voidaan vähentää ylläpitämällä tiheää 

kasvipeitettä. Alueet, joiden kasvipeite on harvaa tai sitä ei ole ollenkaan, ovat 

herkempiä eroosiolle (Erickson ym. 2018). 

Jalkakäytävän ja biosuodatusalueen väliin ei aina suunnitella reunakiveä, joten 

hulevesi virtaa sinne koko jalkakäytävän matkalta. Pahimmassa tapauksessa 

huleveden virtaus aiheuttaa huomattavaa eroosiota, kuten Vantaan Meiramitiellä 

on havaittavissa (Kuva 24). Tässä tapauksessa jalkakäytävän ja painanteen väliin 

voidaan tehdä eroosiosuojaus esimerkiksi noppakivellä tai johtamalla hulevesi 

painanteeseen hallittua virtausreittiä pitkin. 

 

Kuva 24 Suodatuspainanteen eroosiota Vantaan Meiramitiellä,                        

Lähde: Lehikoinen (2015) 
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Läpäisevien kiveysten osalta ongelmaksi voi tulla harvaan asennettujen kivien 

irtoaminen kunnossapidon takia. Staran haastattelussa Honkasalo (2022) ehdotti 

kiveyksen reunassa käytettäviksi syvyyssuunnassa suurempia kiviä, koska varsinkin 

kiveyksen ja asfaltin väliset kohdat voivat vahingoittua kunnossapidon 

seurauksena. CLASS-hankkeessa (Ranta-Hiiro ja Kivikoski, 2021) ei kuitenkaan 

huomattu seurantajakson aikana kivien liikkumista tai irtoamista. Ainoastaan 

reunimmaisten kivien saumamateriaalina käytettävää hiekkaa oli irronnut ja 

aurauksen seurauksena reunimmaisten kivien kulmat olivat kuluneet (Kuva 25). 

Kyseisen kuvan perusteella reunimmaiset kivet olivat asennettu upotettua 

reunakiveä korkeammalle, joten auraaminen aiheutti vahinkoa. 

 

Kuva 25 Tikaslaakson pysäköintialueen kuntotarkastelu CLASS-hankkeessa, Lähde: 

Ranta-Hiiro ja Kivikoski (2021) 

Pituuskaltevuus ja luiskien sivukaltevuus 

Pituuskaltevuuden puolesta Hulevesiopas (Kuntaliitto, 2012) suosittelee kadulle 1–

5 % kaltevuutta, joka estää tulvatilanteissa huleveden lammikoitumista. 

Biosuodatuspainanteen pituuskaltevuus ei voi kuitenkaan olla näin suuri, jotta 

vältytään veden voimakkaalta virtaamiselta. Vakkilainen ym. (2005) suosittelevat 

biosuodatuspainanteelle pituuskaltevuudeksi 0,2–1 %, Ekka ym. (2021) 

suosittelevat nurmipainanteelle alle 1 % kaltevuutta ja Li ym. (2021) mallinsivat 

optimaaliseksi pituuskaltevuudeksi 0,1–0,3 %. Voidaan siis todeta, että 

pituuskaltevuus on oltava alle 1 %, mutta paras lopputulos saavutetaan hyvin 

tasaisilla biosuodatuspainanteilla (<0,5 %), jolloin hulevesi leviää painanteeseen 

hitaasti, eikä virtaa voimakkaasti vain painanteen keskellä. Mikäli kadun 

pituuskaltevuus on suurempi kuin 1 %, biosuodatuspainanteessa voidaan käyttää 

porrastusta, jotta saavutetaan riittävän pieni pituuskaltevuus. (RT-kortti 103006). 

Biosuodatuspainanteen porrastuksen avulla sitä on mahdollista hyödyntää, jopa 

hyvin jyrkilläkin kaduilla (Wang ym. 2017). Huleveden virtausta painanteessa 

voidaan myös hidastaa erilaisten patorakenteiden avulla.  
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Biosuodatuspainanteen luiskien sivukaltevuudelle ei ole annettu ohjeistusta 

Rakennustietokortissa RT-103006 Hulevesirakenteet. Lehikoinen (2015) suosittelee 

tutkimuksessaan sivukaltevuudeksi enintään 1:4, jotta koneellinen kunnossapito 

onnistuu. Ekka ym. (2021) ja Minnesota Stormwater Manual (Minnesota pollution 

control agency, 2021) suosittelevat kuitenkin sivukaltevuudeksi 1:3. Näiden hieman 

jyrkempien sivuluiskien ansiosta biosuodatuspainanteen pohjalle saadaan 

mahtumaan paremmin tasaista lammikoitumistilaa. 

Biosuodatuspainanteen suunnitteluratkaisut 

Yksi biosuodatuspainanteiden ongelmakohdista on ollut se, että hulevesi ei ole 

päätynyt niihin suunniteltuja virtausreittejä pitkin. Vantaan Meiramitiellä (Kuva 26) 

oli tarkoitus juoksuttaa hulevesi nollareunakiven (kadun tasossa oleva upotettu 

reunakivi) yli painanteeseen. Ennen painanteeseen päätymistä hulevesi virtasi vielä 

esikäsittelystä huolehtivan kiveyksen kautta. Ongelmaksi tuli liian korkealle 

asennettu nollareunakivi, minkä takia hulevesi lammikoitui reunakiven viereen. 

Ratkaisuna voidaan käyttää nollareunakiven sijaan ns. miinusreunakiveä, joka on 

asennettu kadun tasausta alemmaksi varmistaen huleveden virtaamisen. 

Kiveysalueen ja painanteen välissä olevan kynnyksen tarkoitus oli saada hulevesi 

lammikoitumaan hieman kiveysalueelle, mutta kynnys osoittautui liian korkeaksi ja 

hulevesi päätyi painanteeseen vasta todella rankoilla sateilla. Rakennusvaiheessa 

tapahtuvat virheet voivat mahtua hankkeissa virhemarginaalien sisälle, mutta ne 

voivat silti olla merkittäviä ratkaisun toimivuuden kannalta. Lehikoinen (2015) 

ehdotti tutkimuksessaan parempaa yhteydenpitoa rakennuttajan kanssa, jotta 

hulevesiratkaisujen periaatteet olisivat kaikille selkeät. 

 

Kuva 26 Virtausreitit Vantaan Meiramitiellä, Lähde: Vantaan kaupunki (2014), 

(muokattu)  
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Hulevesi voidaan johtaa painanteeseen myös erilaisten hulevesikaivojen avulla. 

Hulevesikaivojen kohdalla on samoja ongelmia hulevesien päätymisellä muualle 

kuin painanteeseen. Lahdessa kitakantiset hulevesikaivot, joilla hulevesi oli 

tarkoitus johtaa painanteeseen, olivat asennettu reunakiven suuntaisesti, joten 

hulevesi virtasi helposti reunakiveä myöten hulevesikaivon ohi (Järveläinen, 2021). 

Ongelma voisi ratketa sijoittamalla hulevesikaivo kohtaan, missä reunakivi on 

viistossa asennossa huleveden virtaussuuntaan nähden tehostaen huleveden 

virtaamista painanteeseen. Toisena keinona voisi olla kadun tasauksen paikallinen 

laskeminen hulevesikaivon kohdalla, joka hidastaisi virtausta ja pakottaisi 

hulevedet kaivoon. 

Useat biosuodatuspainanteet on varustettu kupukantisella ylivuotokaivolla. 

Ylivuotokaivon suunnittelu ja asentaminen liian matalalle, estää huleveden 

lammikoitumisen. Tämän seurauksena hulevesi virtaa suoraan painanteen pintaa 

pitkin ylivuotokaivoon, eikä lammikoidu painanteeseen. Tämän seurauksena 

biosuodatuspainanteella ei saavuteta suunniteltuja hyötyjä. Ongelma nostettiin 

esiin Vantaan kaupungin haastattelussa (Auvinen, 2021) ja kyseinen kohde on 

esitetty kuvassa 27. 

 

Kuva 27 Matalalle asennettu ylivuotokaivo Vantaan Meiramitiellä, Lähde: Vantaan 

kaupunki (2014) 
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Ylivuotokaivon sijoittaminen liian matalalle luo myös tukkeutumisriskin, kun kasvit 

pääsevät peittämään helposti sen suuaukon. Helsingissä 

Kuninkaantammenkierrolla sijaitsevan biosuodatuspainanteen ylivuotokaivo oli 

myös sijoitettu matalalle ja kasvit ovat alkaneet vähitellen ympäröidä sitä (Kuva 28). 

 

Kuva 28 Kasvien ympäröimä matalalle asennettu ylivuotokaivo (Helsinki, 

Kuninkaantammenkierto). Lähde: Aino-Kaisa Nuotio (2022) 

Samaa ongelmaa oli havaittavissa haastattelun perusteella Lahdessa (Järveläinen, 

2021), missä hulevedet johdettiin painanteeseen kitakaivosta lähtevän 

ylivuotoputken avulla. Ylivuotoputken pää oli sijoitettu liian matalalle, joten kasvit 

peittivät sen lähes kokonaan. Kaivojen tukkeutuminen aiheuttaa selkeän tulvariskin 

varsinkin, jos kadun kuivatus olisi biosuodatuspainanteiden varassa. Lisäksi kasvien 

peittämiä kansia on vaikea avata ja kunnossapitää (Honkasalo, 2022). 

Lammikoitumisen ja tukkeutumisen kannalta on siis todella tärkeää suunnitella 

ylivuotorakenteiden korkotaso huolellisesti. 

Tulva- ja ylivuotoreitit 

Tulva- ja ylivuotoreitit vastaavat hulevesien johtamisesta turvallisesti, niissä 

tilanteissa kuin hulevesijärjestelmän kapasiteetti ylittyy. Hulevesiopas (Kuntaliitto, 

2012) sanoo tulvareiteistä seuraavaa: ”Tulvareittien tarkoituksena on johtaa 

hulevedet hallitusti tilanteissa, joissa varsinaisen hulevesijärjestelmän mitoitus on 

ylittynyt. Tulvareittien avulla pyritään estämään tulvimista riskikohteiden 



52 

 

läheisyydessä ja johtamaan vedet nopeasti pois purkuvesistöön tai 

turvallisemmalle tulvimisalueelle.” Hulevesijärjestelmä voi olla tavanomainen 

viemäreistä koostuva kokonaisuus tai edellisessä kappaleessa esitettyihin 

biosuodatuspainanteisiin tukeutuva. Painanteiden ylivuotoreitit ovat edellä 

mainituissa kohteissa toteutettu painanteessa olevien ylivuotokaivojen avulla, 

jotka ovat yhdistetty kadulla olevaan hulevesiviemäriin. Jos katu suunnitellaan 

ilman hulevesiviemäreitä, tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä. 

Hulevesiviemärittömällä kadulla ylivuotokaivot voivat olla mahdollista yhdistää 

painanteessa olevaan salaojaan ja johtaa hulevedet sitä pitkin liittyvän kadun 

viemäriin tai luontoon. Tämä saattaa vaatia salaojan koon kasvattamista tai 

yhdistelmäputken käyttämistä, joka on hulevesiputken ja salaojan välimuoto. 

Lahdessa on käytetty ylivuotoreitteinä upotettua reunakiveä ja ritiläkaivoa (Kuva 

29). Kyseisestä ideaa voisi olla mahdollista käyttää johtamalla ylivuotavat hulevedet 

katua pitkin seuraavaan painanteeseen. Näin hulevesipainanteet saataisiin 

ketjutettua toisiinsa ja ne täyttyisivät tasaisemmin. Hulevesien johtaminen 

katukiven myötäisesti vaatisi kadulta pituuskaltevuutta, mutta ongelmaksi voi tulla 

hulevesien virtaaminen suojateiden poikki. 

 

Kuva 29 Rakenteilla oleva biosuodatuspainanne Lahden Kartanonkadulla, Lähde: 

Siilin (2018) 

Kyseistä ajatusta ylivuotoreiteistä on käytetty New Yorkissa, missä katualueen 

sadepuutarhojen (eng. raingarden) hulevedet nousevat tulvatilanteessa takaisin 

kadulle madalletun reunakiven yli. Kyseinen konsepti ja sen ulkonäkö 

rankkasateella on esitetty alla olevissa kuvissa 27 ja 28.
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Kuva 30 Sadepuutarhan konsepti New Yorkissa, Lähde: New York City 

Environmental Protection (2022), (käännetty) 

 

Kuva 31 Sadepuutarha tulvatilanteessa New Yorkissa, Lähde: New York City 

Environmental Protection (2017) 

Ylivuotoreitin korko on suunniteltava tarkasti, jotta hulevedet ohjautuvat 

painanteeseen halutulla tavalla. Hulevedet tuodaan painanteeseen vain 

sisäänvirtaukseen tarkoitettua reittiä pitkin ja ennen ylivuotamista halutaan, että 

hulevesi lammikoituu painanteessa. 
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Hulevesiviemäritön katu urbaanissa ympäristössä on kokonaisuudessaan niin uusi 

konsepti, että ensimmäisiä kohteita suunniteltaessa ylivuotoreitit tulee miettiä 

tarkasti, koska hulevesiviemäreihin johtaminen ei ole vaihtoehtona. Tässä luvussa 

esitetyistä kohteista voi ottaa esimerkkiä, mutta ylivuotoreitit on suunniteltava 

kohdekohtaisesti ja jopa tarkemmin kuin tavallisesti rakennussuunnitelmassa 

vaaditaan. On huomioitava, että kadun alimpaan kohtaan ei voida suunnitella 

esimerkiksi biosuodatuspainannetta ilman ylivuotoa viemäriverkostoon tai selkeää 

ylivuotoa ympäristöön. Tämä koskee tietysti myös tilannetta, missä kadulla on 

hulevesiviemäröinti. 

3.4 Hulevesiviemärittömän kadun valinta karttapalvelusta 
Helsingin kaupungin karttapalvelusta (kartta.hel.fi) löytyvät Helsingin kaupungin 

käynnissä olevat projektit ja lisäksi näkyviin saa muun muassa maaperä- ja 

pohjavesikartat. Tässä tutkimuksessa haluttiin tarkastella käynnissä olevia tai 

lähitulevaisuudessa alkavia hankkeita, koska silloin voisi olla myös mahdollista 

toteuttaa katu ilman hulevesiviemäriä, riippuen tietysti hankkeen tilasta. 

Lähtöaineistona valinnassa käytettiin suunnitelma-alueiden rajauksia, Helsingin 

uutta maaperäkarttaa (päivitetty 2022) ja Suomen Ympäristökeskuksen 

pohjavesikarttaa. Maaperäkartta näyttää eri väreillä eri maalajit, joten kartasta on 

helppo paikantaa moreeni-, hiekka- ja sora-alueet. Maalajien perusteella Pohjois-

Helsingistä löytyi suunnitteluvaiheessa oleva hanke Suutarilantieltä (Kuva 32). 

Suutarilantien pohjois- ja eteläpäät soveltuvat hyvin maaperän puolesta, mutta 

keskikohta joudutaan rajaamaan pois saven takia. 

 

Kuva 32 Suutarilantien suunnitelma-alue ja maaperäkartta, Lähde: kartta.hel.fi 
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Seuraavaksi kohteen soveltuvuutta tarkastellaan pituusleikkauksen avulla. Tähän 

helppo työkalu on Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 

(kartta.paikkatietoikkuna.fi). Paikkatietoikkunassa saadaan tarkasteltua kadun 

profiilia kuvaajan avulla (Kuva 33) ja laskettua siitä keskimääräinen pituuskaltevuus. 

Suutarilantien keskimääräinen pituuskaltevuus on 0,7 %, joka soveltuu hyvin 

hulevesiviemärittömälle kadulle. 

 

Kuva 33 Suutarilantien pohjoispuolen pituusleikkaus, Lähde: 

kartta.paikkatietoikkuna.fi 

Riittävää tilavarausta biosuodatuspainanteelle voidaan arvioida Suutarilantien 

hankkeesta löytyvän julkisen liikennesuunnitelman avulla. Sen mukaan suurimpana 

muutoksena kadun reunoille tullaan lisäämään yksisuuntaiset pyörätiet (Kuva 34). 

 

Kuva 34 Suutarilantien liikennesuunnitelma, Lähde: Helsingin kaupunki 
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Tilavarauksen mittaaminen tehdään suoraan suunnitelmasta. 

Liikennesuunnitelmasta voidaan arvioida, että Suutarilantien molemmin puolin 

olevilla tonteilla ei todennäköisesti ole huleveden tonttiliitoksia Suutarilantielle, 

vaan tonttiliitokset tapahtuvat rinnakkaisille tonttikaduille. Suutarilantiellä ei 

myöskään ole hulevesiviemäröintiä, mikä vahvistaa tätä tietoa. Valuma-alueena 

käytetään siis katualuetta, missä sijaitsee viherkaistoja kahdessa kohtaa. Niiden 

osuus läpäisemättömästä pinnasta katualueella on 66 %, joka on vähintäänkin 

riittävä tilavaraus. Viherkaistojen osuus on katualueella niin suuri, että vain toisen 

viherkaistan käyttäminen hulevesien käsittelyyn voisi onnistua. Tällä ratkaisulla 

voitaisiin välttyä Suutarilantien itäreunassa olevan viherkaistan puiden 

kaatamiselta. Luvussa 3.5. analysoidaan tarkemmin Suutarilantien hulevesimääriä 

ja saadaan arvio biosuodatuksen tilantarpeesta. 

3.5 Hulevesianalyysi 
Tämän hulevesianalyysin tarkoituksena oli arvioida karttapalvelusta valitun 

kohteen tilan riittävyyttä biosuodatuspainanteelle. Lisäksi laskettiin huleveden 

imeytymisaika maaperään. Analyysissä käytetyt kaavat ovat esitetty luvussa 1.4 

Menetelmät. Tässä työssä analyysi toteutettiin Excel-sovelluksella, jotta se olisi 

tarpeeksi yksinkertainen tehdä ja palvelisi nimenomaan kohteen valikoinnissa. 

Analyysi tehtiin edellä valitulle Suutarilantielle, sekä vertailun vuoksi Helsingissä 

sijaitsevalle Aleksis Kiven kadulle, jotta voitiin arvioida tonttien hulevesien 

vaikutusta. 

Suutarilantie 

Analyysia varten mitattiin Suutarilantien valuma-alueen pinta-ala käyttäen 

Helsingin karttapalvelusta saatavaa liikennesuunnitelmaa (Kuva 35). 

Liikennesuunnitelmasta on mitattu koko katualueen pinta-ala (punainen 

pistekatkoviiva) ja viheralueiden pinta-ala (kirkkaan vihreä alue). Katualueen pinta-

alasta on poistettu kadun itäpuolella oleva viheralue, koska pyrkimyksenä on 

säästää tämän alueen puusto koskemattomana. 
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Kuva 35 Suutarilantien analysoitavan alueen liikennesuunnitelma, Lähde: Helsingin 

kaupunki 

Suutarilantiellä biosuodatukseen päätyy hulevettä katualueen läpäisemättömiltä 

alueilta, eli ajoradalta, jalkakäytävältä ja keskikaistalta. Tässä analyysissa oletetaan, 

että koko ajoradan hulevedet johdetaan toiselle puolelle katua, mutta 

vaihtoehtona voisi olla myös tehdä sama määrä biosuodatuspainanteita jaettuna 

kadun molemmille puolille. Laskelmassa on oletettu, että koko viherkaistaa ei 

toteuteta biosuodatuspainanteena ja osa viherpainanteen vesistä valuu 

pintavaluntana biosuodatuspainanteisiin. Valumakertoimet on arvioitu 

Hulevesioppaan (Kuntaliitto, 2012) mukaisesti. Suutarilantiellä viherkaistaa on 

lähes koko kadun pituudelta, mutta tässä laskelmassa esitettiin biosuodatusta vain 

osalle aluetta. Rakenteiden vesitilavuutena käytettiin SWMM-ohjekirjassa 

(Rossmann & Huber, 2016) suositeltua arvoa 0,3, joka kuvaa rakenteen 

vesitilavuutta verrattuna koko tilavuuteen. Valuma-alueen ja biosuodatuksen 

lähtötiedot ovat esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4 Suutarilantien valuma-alueen ja biosuodatuksen lähtötiedot 

Koko valuma-alueen pinta-ala (punainen pistekatkoviiva) 6197,32 m2 

Viherkaistojen koko pituus 175 m 

Viherkaistojen leveys 3,7 m 

Viherkaistojen pinta-ala (vihreä alue) 647,5 m2 

Biosuodatukselle varattu pituus viherkaistalla 120 m 

Biosuodatuksen pinta-ala 444 m2 

Läpäisemätön pinta-ala 5549,82 m2 

Läpäisemättömän pinnan valumakerroin 0,9   

Viherkaistan valumakerroin 0,4   

Biosuodatuspainanteen luiskakaltevuus 1:4  

Lammikoitumistilan korkeus 0,15 m 

Lammikoitumistila (pinta-ala poikkileikkauksessa) 0,47 m2 

Rakennekerrosten syvyys 1,2 m 

Rakennekerrosten huokostilan suhde kokonaistilavuuteen 
(SWMM manual) 

30 % 

 

Huleveden määrä voitiin arvioida Kaavan 1 mukaisesti, kun tiedettiin mitoitussade 

ja tarvittavat tiedot valuma-alueesta. Huleveden määrät on esitetty alla olevassa 

taulukossa: 

Taulukko 5 Suutarilantien painanteeseen kertyvä vesimäärä 

Sateen tilavuus (läpäisemätön pinta) 46,75 m3  
Sateen tilavuus (viherkaista, ei biosuodatusta) 0,76 m3  
Sateen tilavuus (suoraan biosuodatukseen satava) 4,16 m3  
Painanteeseen päätyvän sateen tilavuus yhteensä 51,67 m3  

 

Aiemmin esitetyn biosuodatusrakenteen mukaisesti (Kuva 3) saatiin määriteltyä 

lammikoitumistila, kun tiedettiin biosuodatuspainanteen leveys ja pituus. 

Biosuodatuspainanteella tavoitellaan tässä kohteessa hulevesien imeyttämistä, 

jota määrittää maaperän vedenläpäisevyys. Suutarilantiellä maaperä on pääosin 

soraa, hiekkaa ja moreenia maaperäkartan perusteella. Tässä laskelmassa 

maaperän vedenläpäisevyydestä käytetään pessimististä arviota tarkkojen tietojen 

puuttuessa. Taulukossa 6 on esitetty painanteen kapasiteetti ja huleveden 

imeytymisen kesto. 
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Taulukko 6 Suutarilantien painanteen kapasiteetti ja huleveden imeytyminen 

Lammikoitumistilavuus 55,8 m3 

Rakenteiden vesitilavuus (huomioitu 30 % alkukosteus) 112 m3 

Maaperän läpäisevyys 1,50E-06 m/s 

Viherkaistan imeytymiskapasiteetti 6,66E-04 m3/s 

Tyhjenemisaika 21,55 h 

 

Analyysin tarkoitus oli tutkia tilavarauksen riittävyyttä ja tyhjenemisaikaa. 

Taulukossa 7 on esitetty vertailu erilaisten tilavarausten suhteen ja muuttujana on 

käytetty biosuodatuspainanteen pituutta. Painanteeseen päätyvä vesimäärä (51,67 

m3), biosuodatuspainanteen leveys (3,7 m) ja rakenteiden syvyys (1,2 m) pysyvät 

vertailussa samana. Taulukon 7 mukaan 120 metriä pitkällä 

biosuodatuspainanteella pelkästään lammikoitumistilavuus riittää mitoitussateen 

vastaanottamiseen ja tyhjenemisaika ei ylitä suositeltua 24 tuntia (Kuntaliitto, 

2012; RT-kortti 103006). Tästä pienemmällä tilavarauksella tyhjenemisaika alkaa 

kasvaa suositellun rajan yli ja lammikoitumistilavuus ei enää yksin riitä 

mitoitussateen vastaanottoon. Biosuodatuspainanteen kapasiteetti perustuu 

kuitenkin pääasiassa paksuun rakennekerrokseen ja taulukosta 7 huomataan, että 

pelkästään 60 metriä pitkällä biosuodatuspainanteella saavutetaan riittävä 

kapasiteetti. 

Taulukko 7 Suutarilantein biosuodatuspainanteen tilavaraus ja tyhjenemisaika 

Biosuodatus-

painanteen 

pituus (m) 

Biosuodatuksen pinta-

ala/läpäisemättömän 

alueen pinta-ala 

Lammikoitumis-

tilavuus (m3) 

Rakennekerrosten 

vesitilavuus (m3) 

(huomioitu 30 % 

alkukosteus) 

Tyhjenemis-

aika (h) 

120 8 % 56 112 22 

100 7 % 47 93 26 

80 5 % 37 75 32 

60 4 % 28 56 42 
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Aleksis Kiven katu 

Aleksis Kiven katu sijaitsee Helsingissä tiiviisti rakennetulla alueella. Kohteeseen on 

tässä tutkimuksessa viitattu aiemmin katupuista puhuttaessa. Todellisuudessa 

Aleksis Kiven kadun viherkaistalla sijaitsee katupuiden rivistö, mutta tässä 

analyysissa tutkittiin vaihtoehtoa, jossa viherkaistalle sijoitettaisiin 

biosuodatuspainanne. Hulevesianalyysi toteutettiin Aleksis Kiven kadun 

Kustaankadun ja Harjukadun väliselle osuudelle ja analyysiin käytettiin vuonna 

2021 valmistunutta rakennussuunnitelmaa. Alla olevassa kuvassa (Kuva 36) on 

esitetty punaisella pistekatkoviivalla viherkaistalle päätyvän huleveden valuma-

alue. Biosuodatustapainanteelle varattu alue on korostettu kirkkaan vihreällä 

värillä. Punaisilla nuolilla on esitetty kattovesien virtaussuunnat, sekä suunta minne 

sisäpihan hulevedet johdetaan. Valuma-alueen rajaus katualuilla on tehty kadun 

suunniteltua tasausta mukaillen ja hulevesiliitosten suunta on selvitetty 

johtokartasta.

 

Kuva 36 Aleksis Kiven kadun valuma-alue Kustaankadun ja Harjukadun välillä, 

Lähde: Finnmap Infra (2021) 
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Aleksis Kiven kadun valuma-alueen ja biosuodatuspainanteen tiedot on esitetty 

taulukossa 8. Biosuodatukseen käytettiin samaa rakennetta kuin edellä olevassa 

Suutarilantien kohteessa (Kuva 3). 

Taulukko 8 Aleksis Kiven kadun valuma-alueen ja biosuodatuksen lähtötiedot 

Koko valuma-alueen pinta-ala (punainen katkoviiva) 13623,43 m2 

Viherkaistojen koko pituus 131 m 

Viherkaistojen leveys 4,5 m 

Biosuodatuksen pinta-ala 585 m2 

Tonttien 18-12 (sisäpiha + kattovedet) pinta-ala 7181,67 m2 

Katualueiden pinta-ala 5852,27 m2 

Läpäisemätön pinta-ala yhteensä 13033,93 m2 

Läpäisemättömän pinnan valumakerroin 0,9   

Biosuodatuspainanteen luiskakaltevuus 1:4  
Lammikoitumistilan korkeus 0,15 m 

Lammikoitumistila (pinta-ala poikkileikkauksessa) 0,59 m2 

Rakennekerrosten syvyys 1,2 m 

Rakennekerrosten huokostilan suhde kokonaistilavuuteen 
(SWMM manual) 30 % 

Lammikoitumistilavuus 76,64 m3 

Rakenteiden vesitilavuus 212,22 m3 

Kaavan 1 avulla saatiin laskettua biosuodatuspainanteeseen päätyvän veden 

määrä. Lisäksi laskettiin koko rakenteen tyhjenemisaika, kuten Suutarilantien 

kohteessa. Tulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa: 

Taulukko 9 Aleksis Kiven kadun painanteeseen kertyvä vesimäärä 

Sateen tilavuus (läpäisemätön pinta) 109,80 m3 

Sateen tilavuus (suoraan biosuodatukseen satava) 5,52 m3 

Painanteeseen päätyvän sateen tilavuus yhteensä 115,32 m3 

Samalla tavalla, kuin Suutarilantien kohteessa, saadaan laskettua biosuodatuksen 

kapasiteetti ja imeytymisen kesto. Tulos on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10 Aleksis Kiven kadun painanteen kapasiteetti ja huleveden 

imeytyminen 

Lammikoitumistilavuus 76,64 m3 

Rakenteiden vesitilavuus (huomioitu 30 % alkukosteus) 148,55 m3 

Maaperän läpäisevyys 1,50E-06 m/s 

Biosuodatuksen imeytymiskapasiteetti 8,84E-04 m3/s 

Tyhjenemisaika 36,23 h 
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Myös Aleksis Kiven kadulla arvioidaan biosuodatuspainanteen tilavarauksen 

riittävyyttä ja tyhjenemisaikaa. Painanteeseen päätyvä vesimäärä (115,32 m3), 

biosuodatuspainanteen leveys (4,5 m) ja rakenteiden syvyys (1,2 m) pysyvät 

vertailussa samana. Aleksis Kiven kadulla läpäisemättömien pintojen osuus on 

suurempi ja biosuodatuspainanteeseen päätyy enemmän hulevettä, kuin 

Suutarilantiellä. Tästä syystä Aleksis Kiven kadulla rakenteen tyhjenemisaika on 

huomattavasti suurempi (Taulukko 11), joten se vaatii ehdottomasti salaojituksen. 

Taulukon 11 mukaan lammikoitumistila ei riitä mitoitussateen vastaanottamiseen, 

mutta rakennekerrosten vesitilavuus riittää, kunhan painanteelle varataan ainakin 

111 metriä. 

Taulukko 11 Aleksis Kiven kadun biosuodatuspainanteen tilavaraus ja 

tyhjenemisaika 

Biosuodatus-

painanteen 

pituus (m) 

Biosuodatuksen pinta-

ala/läpäisemättömän 

alueen pinta-ala 

Lammikoitumis-

tilavuus (m3) 

Rakennekerrosten 

vesitilavuus (m3) 

(huomioitu 30 % 

alkukosteus) 

Tyhjenemis-

aika (h) 

131 4,5 % 77 149 36 

111 3,8 % 65 126 43 

91 3,1 % 53 103 52 

 

3.6 Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan yhteys 
Tässä työssä käsiteltiin biosuodatuksen ja läpäisevien kiveysten käyttämistä 

hulevesien määrälliseen hallintaan. Aryal ym. (2010) jaottelevat artikkelissaan 

huleveden käsittelyratkaisut kolmeen kategoriaan, joista läpäisevä asfaltti lukeutuu 

ensimmäiseen kiintoainetta poistavaan kategoriaan. Biosuodatus lukeutuu toiseen 

kategoriaan, jonka ratkaisut suodattavat jo hienompia partikkeleita käyttäen 

kasvillisuutta ja suodatuskerrosta. Tutkimuksen kolmas kategoria olivat laajemmat 

hulevesialtaat, jotka kykenevät vielä parempaan puhdistustulokseen. Tutkimuksen 

mukaan läpäisevillä päällysteillä on mahdollista poistaa hulevedestä kiintoainesta, 

mutta varsinkin läpäisevän asfaltin kohdalla hulevedestä puhdistettu kiintoaines 

samalla tukkii päällysteen. 

Biosuodatuksen puhdistustehoa ovat Aryal ym. (2010) lisäksi tutkineet esimerkiksi 

Hatt ym. (2009), Kratky ym. (2017) ja Yang ym. (2022). Näiden tutkimusten tulokset 

on koottu prosentuaalisena puhdistustehona (Taulukko 12). Taulukosta voidaan 

huomata, että puhdistustehossa on paljon vaihtelua, mutta selkeästi 

biosuodatuksella saadaan poistettua monesta haitta-aineesta yli puolet. 
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Taulukko 12 Biosuodatuspainanteiden puhdistusteho 

 Aryal ym. 

(2010). Urban 

stormwater 

quality and 

treatment 

Hatt ym. 

(2009). 

Pollutant 

removal 

performance 

of field-scale 

stormwater 

biofiltration 

systems. 

Kratky ym. (2017). 

A critical 

literature review 

of bioretention 

research for 

stormwater 

management in 

cold climate and 

future research 

recommendations 

Yang ym. 

(2022). A 

comprehensive 

review on the 

long-term 

performance 

of stormwater 

biofiltration 

systems 

Kiintoaines  70…90 % 76…93 % 80 % - 

Raskasmetallit 48…88 % 67…98 % 80…90 % 90 % 

NH4
+ 

(ammonium) 

- 64…96 % 50 % (73 %**) 81…83 % 

Kokonaistyppi - -7…37 % 17 % (50 %**) 30…50 % 

Kokonaisfosfori 50…80 % -398…86 %* -240...99 %* 40 % 

* Riippuu suodatuskerroksen rakenteesta, materiaalista ja lämpötilasta. 
** Typen poistoon optimoitu rakenne. 
 

Kratky ym. (2017) tutkimuksessa kerrottiin tarkemmin puhdistustehoon 

vaikuttavista tekijöistä. Yksi tekijä on rakenteen materiaali ja paksuus, koska 

pidemmällä viipymällä hulevedestä saadaan puhdistettua enemmän haitta-aineita. 

Nitraattien poistoa saisi tehostettua vähentämällä rakenteen vedenläpäisevyyttä, 

mutta kylmissä olosuhteissa tätä ei voida toteuttaa routimisriskin takia. Lisäksi 

kylmissä olosuhteissa painanteen biologinen toiminta vähenee huomattavasti, 

minkä takia puhdistusteho ravinteiden suhteen laskee. 

Biosuodatuspainanteilla on merkittävä rooli kadun toteuttamisessa ilman 

hulevesiviemäreitä. Sen takia painanteiden hydrologinen toimivuus on näillä 

kaduilla ratkaisevampi kuin puhdistusteho. Edellisen taulukon perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että samalla pystytään parantamaan huleveden laatua, kun 

hulevesi ei päädy kaduilta suoraan viemäriverkostoon. 
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3.7 Suositukset suunnitteluprosessiin 
Tämän tutkimuksen edetessä on keskusteltu työn ohjausryhmän ja HSY:n kanssa 

hulevesiviemärittömän kadun suunnitteluprosessista. Paras mahdollinen 

lopputulos vaatii suunnittelun aloittamista jo asemakaavavaiheessa. Asemakaavaa 

laatiessa arvioidaan tässä tutkimuksessa esitettyjen kriteerien avulla maaperän, 

topografian ja tonttiliitosten sopivuutta. Mikäli nämä ehdot täyttyvät, mitoitetaan 

riittävästi katualuetta varmistaen viherkaistan riittävä leveys. Aivan suunnittelun 

alkuvaiheessa olisi hyvä tehdä muutama pohjatutkimus alueelta, minne 

biosuodatuspainannetta ollaan suunnittelemassa. Näin voidaan esimerkiksi todeta 

kummalle puolelle katua biosuodatuspainanne kannattaa sijoittaa ja varmistua 

maaperän vedenläpäisevyydestä ja muista ominaisuuksista.  

Kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa on hyvä määritellä, mitkä kadut tullaan 

toteuttamaan ilman hulevesiviemäreitä. Samalla määritetään tonttien 

viivytystarpeet ja voidaan miettiä alustavasti tonttiliitosten toteutusta, vaikkei sitä 

esitetä suunnitelmassa. Tonttien korkotasoa voidaan myös arvioida, jos niiden 

hulevedet on tarkoitus johtaa viivyttämisen jälkeen kadulla oleviin 

hulevesirakenteisiin. Jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa voidaan määritellä 

mikä hulevesien käsittelyratkaisu sopisi kadulle ja tarkentaa sitä suunnittelun 

edetessä. 

Asemakaavavaiheen yhteydessä tehtävässä liikennesuunnitelmassa tulisi mitoittaa 

kadulle tarpeeksi leveä alue biosuodatusta varten. Biosuodatuspainanne olisi hyvä 

optimoida kadulle yhteen kohtaan poikkileikkausta, mutta se voi olla haastavaa, jos 

katukuvan vuoksi halutaan viherkaistaa molemmille puolille katua. 

Liikennesuunnitelmassa voidaan jo suunnitella sivukaltevuudet kohti 

biosuodatuspainannetta. Liikennesuunnitelmavaiheeseen voidaan osallistaa 

vesihuoltosuunnittelijaa, jotta saadaan mitoitettua riittävä tilavaraus 

biosuodatusta varten. Kun hanke etenee lopulta katu- ja 

rakennesuunnitelmavaiheisiin, on suositeltavaa huomioida tässä tutkimuksessa 

nostettuja asioita toimivuuden takaamiseksi. Suunnitteluvaiheessa on myös 

suositeltavaa huomioida kunnossapidon onnistuminen yhteistyöllä 

kunnossapidosta vastaavan tahon kanssa. 

Tässä tutkimuksessa on esitetty hulevesiviemärittömälle kadulle käytettäväksi 

biosuodatuspainannetta ja läpäisevää kiveystä. Aiheita on käsitelty erikseen, mutta 

todellisuudessa niitä voidaan käyttää katualueella hyvinkin lähellä toisiaan. Tämä 

ajatus on kiteytetty kuvassa 37, jossa on nostettu esiin aiemmin mainittuja 

toimivuutta tukevia yksityiskohtia.  
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Kuva 37 Hulevesiviemärittömän kadun konsepti 

Biosuodatuspainanteen optimaalinen rakenne 

Alla olevaan taulukkoon 13 on koottu tässä tutkimuksessa käsitellyt hydrologisesti 

hyvin toimivat biosuodatuspainanteet, joista oli saatavilla rakenteellista tietoa. #-

symbolilla kuvataan materiaalin raekokoa. 

Taulukko 13 Biosuodatuspainanteiden rakenteita 

Kohde Lähdeviittaus 

Lammikoitumis
-tila (mm) 

Suodatinkerros (mm) 
Siirtymäkerros 

(mm) 
Salaojakerros (mm) Salaoja 

Vantaa, 
Tikkurilantie  

Lehikoinen (2015) yli 150 
400 tuotteistettu kasvualusta, 
600 hiekka (#0–2 mm) 

N3 suodatinkangas 250 kyllä 

Vantaa, 
Meiramitie 

Lehikoinen (2015) 150 
600 tuot. kasvualusta, 200 
hiekka (#0–2 mm) 

N3 suodatinkangas 500 (ei imeytystä) kyllä 

Jyväskylä, 
Puutarhatie 

Green street-
raportti  

150 
400 (25 % biohiili #1–10 mm, 
75 % sepeli #3–6 mm) 

200–250 mm, 
hiekkaa tai soraa 

250–300 karkea 
sora 

kyllä 

Helsinki, 
Kuninkaantam
menkierto 

Ramboll 
Kuninkaantammen 
seurantaraportti 
(2021) 

150–500 
800 (hiekka 50 % #0–2 mm, 5 % 
savi, 45 % tuot. kasvualusta) 250 (sora #2–6 mm) 250 (sora #8–16) 

kyllä 

Calgary Khan ym. (2012) 250 

900 (45–64 % hiekka, 43–55 % 
siltti, ja 5–18 % savi. Orgaanista 
ainesta kokonaisuudessaan 9 
%) 

ei ole 300 kyllä 

Minnesota 
stormwater 
manual 
(suositus) 

Minnesota 
stormwater manual  

100–500 
800-1000 (hiekka 60-80 %, 
orgaaninen aines 3-30 %, savi 
<5 %) 

ei mainittu 200–300 
vahva 
suositus 

RT-kortti 
103006 
(suositus) 

kortistot.rakennusti
eto.fi  

100–250 
500–1000 esim. 250 mm tuot. 
kasvualusta ja 800 hiekka #0–2 
mm 

esim. 250 (sepeli 
#2–8 mm) 

pohjamaan 
vedenläpäisevyyden 
mukaan esim. 250 
(#8–16 mm) 

vahva 
suositus 

http://www2.jkl.fi/greenstreet/raportti.pdf
http://www2.jkl.fi/greenstreet/raportti.pdf
https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php?title=Design_criteria_for_bioretention
https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php?title=Design_criteria_for_bioretention
https://kortistot.rakennustieto.fi/
https://kortistot.rakennustieto.fi/
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Biosuodatuspainanteen rakennekerroksiin saadaan varastoitua hulevettä, joten 

paksuntamalla rakennekerroksia saadaan lisättyä painanteen hydrologista 

kapasiteettia. Lisäksi lammikoitumistilalla voidaan vastaanottaa lyhyet, mutta 

voimakkaat rankkasateet, joten sen syvyyttä kannattaa suhteuttaa kohteen 

riskitasoon. Tässä tutkimuksessa todettiin talviajan toimivuuden paranevan, kun 

rakennekerroksissa käytetään karkeita materiaaleja, joten suodatinkerroksessa on 

suositeltavaa käyttää vähintään 50 % hiekkaa. Näiden pohdintojen ja aiemman 

taulukon pohjalta biosuodatuspainanteeseen esitetään kuvan 38 mukaista 

rakennetta. 

 

Kuva 38 Biosuodatuspainanteen esimerkkirakenne 

Läpäisevän asfaltin optimaalinen rakenne 

VTT on tehnyt vuosina 2012–2014 useita tutkimuksia liittyen läpäiseviin 

päällysteisiin. Kaikkien näiden tutkimusten tieto on koottu loppuraporttiin ”Vettä 

läpäisevät päällysteet - Käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon” (Kling 

ym. 2015). Loppuraportin mukaan läpäiseville päällysteille on hyvin vaikea 

määritellä esimerkkirakennetta, koska niiden mitoitus riippuu monesta tekijästä, 

kuten maaperästä, liikennemääristä ja kantavuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Tekijöiden vaikutusta mitoitukseen on avattu tarkemmin kyseisessä 

loppuraportissa. Tässä luvussa esitetyt rakenteet toimivat vain esimerkkinä 

läpäisevästä kiveyksestä ja todellisuudessa rakenne tulee mitoittaa käyttökohteen 

mukaisesti. 
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Aiemmin esitellyn CLASS-pilottihankkeen (Ranta-Hiiro ja Kivikoski, 2021) aikana tuli 

selväksi, että pintamateriaalina on vedenläpäisevyyden kannalta suotuisinta 

käyttää läpäisevällä saumalla varustettua kiveystä. CLASS-hankkeessa 

onnistuneesti toimineen kiveyksen rakenne on esitetty alla. 

Class-hanke, Espoo, Tikaslaakso, pysäköintialue: 

- Pintarakenne: Golf-kivi (Rudus 140x140x80 mm3 & vettä läpäisevä 

hiekkasauma) 

- Sidekerros/tasauskerros: 40 mm 

- Kantava kerros: 150 mm 

- Jakava kerros: 580 mm 

Minnesotan yliopistossa julkaistiin koontiartikkeli läpäisevien päällysteiden 

käytöstä (Weiss ym. 2015). Julkaisussa on esitetty esimerkkirakenne läpäisevälle 

kiveykselle ja rakennekerrosten paksuudet eri liikennemäärille. Julkaisussa esitetty 

rakenne on esitetty alla. 

Läpäisevän kiveyksen suositeltu rakenne (Weiss ym. 2015): 

- Pintarakenne: monia erilaisia, kiveyksen saumat 5–15 % kiveyksen koko 

pinta-alasta 

- Sidekerros/tasauskerros 50 mm 

- Kantava kerros: 100 mm 

- Jakava kerros: pihakatu 150 mm, keskisuurikatu 525 mm, kaikista vilkkain 

katu 675 mm. 

Pelastusteiden huomioiminen 

Tiiviissä kaupunkiympäristössä pelastustiet ovat yhteyksiä, joiden avulla 

hälytysajoneuvot pääsevät riittävän lähelle rakennuksia hätätilanteissa (HIKLU-

verkosto, 2020). Pelastuspaikalta vaaditaan kantavuutta ja riittävää tilavarausta. 

Pelastuspaikka suositellaan sijoitettavaksi ensisijaisesti tontille, mutta välillä niitä 

joudutaan suunnitelmaan yleisille katualueille. Tilavarauksen ja kantavuuden takia 

pelastautumispaikkoja ei voida sijoittaa kadun varrella biosuodatuspainanteiden 

kohdalle. Tämä seikka on parasta huomioida jo asemakaavavaiheessa, kun 

päätetään miltä puolelta rakennusta pelastautuminen toteutetaan. 
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4 Pohdinta 

Lähes kaikissa mainituissa tutkimus- ja pilottikohteissa kadulle oli rakennettu 

hulevesiviemäröinti luonnonmukaisen huleveden käsittelyn lisäksi. Tässä 

tutkimuksessa analysoitiin tekijöitä, joiden avulla kadulle ei täytyisi rakentaa 

ollenkaan hulevesiviemäriä. Kadun hulevesien käsittely ilman hulevesiviemäreitä 

on haastavaa, mutta voi olla toteutettavissa, jos katualue noudattaa ensisijaisesi 

luvun 3.2. kriteereitä ja myös luvussa 3.3. esitetyt kohdat otetaan huomioon 

suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.  

Kokonaisratkaisussa biosuodatuspainanne on pääroolissa ja sen avulla on 

mahdollista saavuttaa riittävä kapasiteetti käsitellä kadun hulevedet. Tätä tukevat 

esimerkiksi Suomessa tehdyt tutkimukset (Lehikoinen, 2015 ja Leinonen, 2017), 

biosuodatuksen seurantaraportit Helsingin Kuninkaantammesta (Helsingin 

kaupunki, 2021) ja Yang ym. (2022) laaja koontiartikkeli biosuodatuspainanteiden 

pitkäaikaisesta toimivuudesta. Biosuodatuksen toteuttaminen käytännössä hakee 

vielä Suomessa parasta mahdollista ratkaisua. Tämän tutkimuksen luvussa 4.3. 

saatiin nostettua esiin useita parannusehdotuksia, mutta niiden toteutuminen 

vaatii suunnittelijalta huolellisuutta ja yhteydenpitoa hankkeen eri tahojen kanssa. 

Biosuodatuksen lisäksi läpäisevistä päällysteistä, varsinkin läpäisevä kiveys, 

osoittautui toimivaksi vaihtoehdoksi osana kadun hulevesien käsittelyä (Hou ym. 

2010; Weiss ym. 2015; Cipolla ym. 2016; Ranta-Hiiro ja Kivikoski, 2021). Talviaika 

aiheuttaa kuitenkin merkittävän haasteen, jos päällysteen pinnalle kertyvä lumi- tai 

jääkerros estää huleveden imeytymisen (Kuosa ym. 2014). Läpäisevien kiveysten 

käyttäminen vaatiikin kunnossapidolta riittäviä resursseja ja huolellista 

varautumista ylivuotoreiteillä. 

4.1 Mitoitus ja riskien hallinta 
Hulevesiviemärittömän kadun toteuttaminen vaatii tilan tarpeen huomioimista jo 

asemakaavavaiheessa, jotta katualuetta varataan riittävä määrä. 

Kaavoitusvaiheessa ei ole ollut aiemmin selkeää ohjeistusta biosuodatuksen 

tilantarpeesta, joten sitä on arvioitu tässä tutkimuksessa. Aiemmista tutkimuksista 

(ks. Taulukko 3) riittävänä tilantarpeena biosuodatuspainanteelle voidaan pitää 10–

15 % valuma-alueen läpäisemättömästä pinta-alasta, milloin tilaa on vähintään 

riittävästi. Tilavaraus voi olla myös pienempi, jos maaperä on hyvin vettä 

läpäisevää. Tätä ajatusta tukee Suutarilantien hulevesianalyysi, jossa 8 % tilavaraus 

riitti valuma-alueen hulevesien käsittelyyn jo pelkän lammikoitumistilan puolesta. 

Tilantarvetta voidaankin tarkentaa hulevesianalyysin perusteella, johon voidaan 

käyttää yksinkertaista taulukkolaskentaa tai siihen tarkoitettua sovellusta, kuten 

EPA Storm Water Management Model (SWMM). 
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Mitoituksessa tasapainoillaan tulvimisen ja kuivuuden välimaastossa. Ylimitoitusta 

on vältettävä, jotta biosuodatuspainanteet pysyvät tarpeeksi kosteana 

toimintakykyä ylläpitävää kasvillisuutta varten. Kasvien kuivuminen aiheuttaa ensin 

esteettistä haittaa, mutta kasvien kuoleminen alkaa vaikuttamaan lopulta koko 

painanteen toimivuuteen. Kuten aiemmin todettiin, kasveilla on suuri merkitys 

painanteen vedenläpäisevyyteen, joten kasvien kuoleminen ylimitoituksen takia voi 

aiheuttaa koko rakenteen toimimattomuutta johtaen hulevesiongelmiin kadulla. 

Kadulla ei voida kuitenkaan sallia jatkuvaa tulvimista alimitoituksen takia ja 

rakenteelle on suunniteltava ylivuotoreitti. Mitoitusta on harkittava myös 

riskienhallinnan kannalta ja käyttää suurempaa mitoitussadetta, jos tulviminen voi 

aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Suomessa tiiviissä kaupunkiympäristössä ei ole 

toteutettu katuja puhtaasti ilman hulevesiviemäröintiä, joten ensimmäiset kohteet 

olisi hyvä toteuttaa mahdollisimman riskittömästi. Lopulta mitoituksessa jää 

arvioitavaksi, halutaanko biosuodatuspainanteen toimivan optimaalisesti vain 

kerran kolmessa vuodessa mitoitussateen sattuessa, vai halutaanko painottaa 

ympärivuotista toimivuutta ja varautua äärimmäisiin sadetapahtumiin paremmilla 

tulvareiteillä. 

4.2 Toteutettavuus 
Hulevesiviemäritön katu on helpoin toteuttaa uudiskohteissa, koska tilantarve 

voidaan määritellä suunnitteluvaiheessa ja hulevesien tonttiliitokset päästään 

suunnittelemaan alusta asti. Hulevesiviemärittömän kadun konseptia voisi myös 

soveltaa saneerauskohteissa tai sekaviemäröinnin eriyttämisessä, joka nousi esiin 

HSY:n haastattelussa. Hulevesiviemäritön katu on helpoin toteuttaa jatkuvasti 

pituuskaltevalla kadulla, jonka alajuoksulla on hulevesiviemäröinti tai selkeä 

tulvareitti ympäristöön. Nämä voivat olla tonttikatuja tai paikallisia kokoojakatuja, 

jotka liittyvät hulevesiviemäröityyn pääkatuun. 

Toteutettavuutta hankaloittaa kiinteistöjen tonttiliitokset. Niiden järjestämisestä 

voi syntyä haasteita, joihin tulisi löytää toimivia ratkaisuja. Tässä tutkimuksessa 

esitettiin muutamia ratkaisuehdotuksia, esimerkiksi huleveden johtaminen 

biosuodatuspainanteen pinnalle tai katupuiden rakennekerroksiin. Näiden 

ideoiden vieminen käytäntöön voisi vähentää tarvetta rakentaa kadulle 

hulevesiviemäröinti vain tonttien hulevesiä varten. Suuremman mittakaavan 

ratkaisu tähän ongelmaan olisi määrätä tonteille hulevesien viivytystä. Ratkaisu voi 

olla myös yhdistää tontilla tapahtuvaa viivytystä ja katualueella tapahtuvaa 

hulevesien imeyttämistä. Tonttiliitosten järjestäminen nykyisestä poikkeavalla 

tavalla vaatii myös uudenlaisten sopimusten laatimista, jotta on selvyys 

vastuunjaosta tontin omistajan ja kaupungin välillä. 
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Tutkimuksessa pyrittiin hulevesien paikalliseen käsittelyyn imeyttämällä ne 

biosuodatuksen ja läpäisevän kiveyksen avulla. Kaikissa kohteissa imeyttäminen ei 

onnistu esimerkiksi huonon maaperän, lähellä olevien rakennusten tai pohjaveden 

takia. Näissä kohteissa voidaan harkita biosuodatuksen periaatteita käytettäväksi 

viivyttävänä ratkaisuna rajaamalla rakennekerrokset bentoniittimatolla ja 

huolehtimalla salaojituksesta. Näissä kohteissa periaate on johtaa hulevedet 

viivytettynä viemäriverkostoon, joten kyseessä ei ole samalla tavalla hulevesien 

paikallinen käsittely, kuten tässä tutkimuksessa on ollut tavoitteena. 

4.3 Kylmien olosuhteiden vaikutus 
Yksi tämän tutkimuksen painotuksista olivat Suomen kylmät talviolosuhteet, joiden 

vaikutusta arvioitiin varsinkin biosuodatukseen ja läpäiseviin päällysteisiin. Suomen 

talvet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa lämpimämmiksi. Keskinkertaisen 

ilmastonmuutosskenaarion RCP 4.5 mukaan talvien lämpötilat tulevat nousemaan 

2–7 °C (Ruosteenoja ym. 2016). Vuosien 1991–2020 talvikauden (joulu-helmikuun) 

keskilämpötila on ollut Helsingissä -2,5 °C (Ilmatieteenlaitos, 2020a), joten 2–7 °C 

lämpeneminen tulee aiheuttamaan yhä lämpimämpiä talvia, jolloin vain välillä 

lämpötila tulee menemään pakkasen puolelle. Lämpötilan vaihtelu 0 °C molemmin 

puolin lisää jäätymis-sulamis-syklejä, joka voi jopa parantaa biosuodatuksen 

toimivuutta (Ding ym. 2019). 

Biosuodatuksen todettiin ylipäätään toimivan talvella, kunhan vältytään tiiviin 

routakerroksen muodostumiselta rakennekerroksiin (LeFevre ym. 2009; Moghadas 

ym. 2016). Tätä voidaan pyrkiä ehkäisemään käyttämällä rakennekerroksissa 

tarpeeksi karkeaa materiaalia ja varustamalla rakenne salaojalla. Salaojitusta oli 

käytetty laajasti muissa biosuodatusta käsittelevissä tutkimuksissa ja voisi olla 

aiheellista tutkia sen todellista vaikutusta ja tarpeellisuutta. 

Läpäisevien päällysteiden suhteen on todettava, että niiden toimintavarmuus 

heikkenee huomattavasti talvella, vaikka kyseessä olisi muulloin hyvin vettä 

läpäisevä rakenne. Läpäisevien päällysteiden suunnittelussa on tämän takia 

huomioitava tarkasti tulvareitit tai panostettava aktiiviseen kunnossapitoon. VTT:n 

toteuttamassa CLASS-hankkeessa pilottikohteissa painotettiin kesällä tapahtuvaa 

kunnossapitoa vedenläpäisevyyden palauttamiseksi. Tämän lisäksi voisi tutkia 

tapoja ylläpitää vedenläpäisevyyttä talvella, ilman että kiveys vahingoittuisi 

aurauksesta. 

Talvella kunnossapito on ylipäätään ratkaisevassa asemassa katujen hulevesien 

hallinnan kannalta riippumatta siitä, onko kadulla hulevesiviemäröintiä. Ongelmaa 

voisi ratkoa lisäämällä kunnossapidon resursseja, mutta se voi olla hyvin hankalaa 

kuntien jo valmiiksi hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Toisena keinona, 

pahimmat ongelmakohteet voisi paikantaa ja keskittyä niiden kunnossapitoon. 

Ongelmakohteet voivat olla esimerkiksi katujen alimmat kohdat ja niiden 
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tulvareittien kunnossapitäminen. Myös suunnitteluvaiheessa voidaan osallistaa 

enemmän kunnossapidosta vastaavia tahoja ja saada suunnitteluratkaisuista 

paremmin kunnossapidettäviä. 

4.4 Hulevesianalyysi 
Hulevesianalyysi osoitti, että tilavaraus riitti molemmissa kohteissa hulevesien 

vastaanottamiseen, kun rakennekerrosten kapasiteetti huomioidaan. 

Suutarilantiellä painanteeseen päätyvä vesimäärä oli niin vähäinen, että pelkästään 

lammikoitumistila riittäisi huleveden vastaanottamiseen. Molemmissa kohteissa 

biosuodatuksen tilavaraukseksi riitti alle 10 % valuma-alueen läpäisemättömästä 

pinta-alasta. Prosentti on pienempi, kuin kirjallisuuteen pohjautuva suositus 

kappaleessa 3.2. On kuitenkin huomioitava, että hulevesianalyysi on teoreettinen 

laskelma ja kirjallisuuteen pohjautuva arvio perustuu käytännön tutkimuksiin.  

Molemmissa hulevesianalyysin kohteissa ongelmaksi osoittautui rakenteen 

tyhjenemisaika. Suutarilantiellä tyhjenemisaika ylitti 24 tunnin suosituksen 

(Kuntaliitto, 2012; RT-kortti 103006), jos painanteen pinta-ala oli vähemmän kuin 8 

%:a sen valuma-alueen läpäisemättömästä pinta-alasta. Aleksis Kiven kadulla 

tyhjenemisaika ylitti lähtökohtaisesti 24 tunnin suosituksen, koska 

biosuodatuspainanteeseen päätyvä vesimäärä oli huomattavasti suurempi. 

Tyhjenemisaikaa olisi mahdollista vähentää salaojituksella tai paremmin vettä 

läpäisevällä maaperällä. Salaojitusta suositellaan laajasti talviolosuhteiden takia 

(LeFevre ym. 2009; Kuntaliitto, 2012; Moghadas ym. 2016; RT-kortti 103006), mutta 

sen mitoitukseen ei anneta selkeitä ohjeita hulevesioppaassa tai 

hulevesirakenteiden RT-kortissa. 

5 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa saatiin luotua selkeät kriteerit hulevesiviemärittömän kadun 

toteutettavuudelle ja jaettua ne ensimmäisen ja toisen prioriteetin luokkiin. 

Ensimmäisen prioriteetin kriteerit kertovat mitkä asiat pitää täyttyä 

suunnittelualueen suhteen, jotta sitä voidaan ehdottaa hulevesiviemärittömäksi. 

Toisen prioriteetin kriteerit kertovat mitkä asiat tulee täyttyä suunnittelussa, 

rakentamisessa ja käytössä. Näiden kriteerien perusteella kadun toteuttaminen on 

mahdollista ilman hulevesiviemäröintiä, jos alue on siihen sopiva, suunnittelu, sekä 

rakentaminen tehdään huolellisesti ja kunnossapito on riittävää. 

Yhtenä osana tutkimusta etsittiin potentiaalisia kohteita toteutettavaksi ilman 

hulevesiviemäriä. Yksinkertaiset kriteerit mahdollistivat karttapalvelun 

käyttämisen, eikä valintaan tarvinnut erityistä paikkatieto-osaamista. 

Yksinkertaisten vaiheiden avulla löydettiin potentiaalinen kohde Pohjois-

Helsingistä Suutarilantieltä. Seuraamalla samoja vaiheita, esimerkiksi kaavoittaja 
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pystyy arvioimaan alueen sopivuutta ilman laajaa osaamista hulevesiasioista. 

Hulevesianalyysin avulla saatiin tehtyä alustava arvio tilantarpeen riittävyydestä 

Suutarilanteillä. Lisäksi analyysi tehtiin Aleksis Kiven kadun kohteeseen, joka osoitti 

tonteilta tulevan huleveden määrän olevan merkittävä verrattuna kaduilta tulevaan 

huleveteen. 

Johtopäätöksenä tämän tutkimuksen jälkeen voi todeta, että Suomessa ollaan 

luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen toteuttamisessa urbaanissa ympäristössä 

muita Pohjoismaita tai Pohjois-Amerikkaa hieman jäljessä. Suomesta löytyy hyvää 

alaan liittyvää tutkimusta ja osaamista, mutta ratkaisujen toteuttaminen jää 

kaupungeissa valitettavan paljon strategiatasolle. Syynä tähän voi olla tiivis 

kaupunkirakenne, minne on vaikea mahduttaa uusia hulevesien käsittelyratkaisuja. 

Kaupungeilla voi myös olla samaan aikaan muita strategisia tavoitteita, kuten 

pyöräilyn edistäminen, mikä tekee muiden tavoitteiden saavuttamisesta 

samanaikaisesti haastavaa. Toisena esteenä voi olla riittämätön budjetti, sillä 

nykyisenkin infrastruktuurin kunnossapito vie resursseja ja uudenlaisten kohteiden 

kokeilu sisältää aina tietynlaisen taloudellisen riskin. Tätä pyritään minimoimaan 

valitsemalla toimintavarmoja ratkaisuja, jolloin uuden kokeilu voi olla haastavaa. 

Viimeisenä syynä hitaalle kehitykselle voivat olla Suomessa hyvin harvinaiset 

hulevesiratkaisujen mittaus- tai seurantaohjelmat. Ilman kunnollista seurantaa on 

vaikeaa arvioida ratkaisujen toimivuutta ja kehittyä hulevesien hallinnassa. On 

toivottavaa, että uusien hulevesiratkaisujen seurantaa lisätään ja 

suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja dokumentoitaisiin edes yksinkertaisella 

tasolla. Näiden tietojen tulisi olla mahdollisimman avoimesti saatavilla kaikille alalla 

työskenteleville. 

Tämän tutkimuksen pohjalta on tarkoitus suunnitella Helsingin kaupungille 

pilottikohde, missä toteutetaan aidosti hulevesiviemäritön katu. Pilottikohteeseen 

sisältyy seurantaohjelma, jonka avulla arvioidaan kohteen toimivuutta ja kirjataan 

ylös kaikki opit suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja kunnossapitoon. 

Pilottikohteeseen olisi tarkoitus suunnitella osuus ilman salaojitusta, jotta voidaan 

arvioida sen tarpeellisuutta. Lisäksi pyritään tekemään kustannus- ja päästövertailu 

tavanomaisen hulevesiviemäröidyn kadun ja pilottikohteen välillä. 

Luvussa 2.2 käsiteltiin katupuiden hyödyntämistä hulevesien käsittelyssä, mutta 

päädyttiin olla sisällyttämättä niitä tarkemmin tähän tutkimukseen. Hulevesien 

johtamisessa katupuille on potentiaalia katupuiden kastelun, hulevesien määrän 

vähentämisessä ja laadun parantamisessa. Aihe kaipaisi lisätutkimusta 

nimenomaan kylmissä olosuhteissa, jotta sitä voitaisiin pohtia käytettäväksi 

Suomessa. 
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