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1. LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Hankkeen taustaa 

Tässä hankkeessa laadittiin hulevesien hallintasuunnitelma liittyen kemian teollisuuden sijoittu-

miseen Lakarin alueelle (ak 26-004). Kaavoituksen tueksi tehdyssä hulevesiselvityksessä tarkas-

teltiin alueen hulevesien hallinnan erityispiirteitä sekä määritettiin sinne soveltuvat hulevesien 

hallintaratkaisut sekä niiden tilantarve kaavoituksessa.         

 

Lähtökohtana työlle olivat Rauman Koillisen teollisuusalueen OYK:n hulevesiselvityksessä määri-

tetyt hulevesien hallinnan yleiset periaatteet sekä toimenpidesuositukset osayleiskaavan alueella. 

Asemakaavamuutosaluetta koskevissa toimenpidesuosituksissa korostuu hulevesien laadun sekä 

ympäristö- ja terveysriskien hallinta, koska alueen hulevedet johtuvat lopulta raakavesikana-

vaan, josta Rauman kaupunki ottaa talousvetensä. Myös virtaaman rajoittaminen on oleellista, 

koska ilman merkittäviä virtaaman viivytystoimenpiteitä Koilliselta teollisuusalueelta tuleva vir-

taamakuormitus ylittäisi alapuolisen radan rummun sekä mahdollisesti myös raakavesikanavan 

kalliotunneliosuuksien virtauskapasiteetin. 

 

 

Hankkeen työryhmä: 

 

Rauman kaupunki 

Jouni Mäkinen   Kaavoitus 

Riikka Pajuoja   Kunnallistekniikka 

 

Ramboll 

Päivi Paavilainen  Suunnittelija 

 

 

1.2 Käytetty koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmä 

Suunnitelmassa on käytetty järjestelmää EUREF-GK22 / N2000. 
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2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 

2.1 Nykytila 

Alueen nykytilaa on kuvattu Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan hulevesiselvityksessä 

(Ramboll 2016). Kaava-alueella on nykyisin metsä-, suo-, kallio- ja kiviaineksen ottoaluetta ja 

peltoa. Alueen vedet johtuvat nykyiseen uomaan, joka laskee radan alitse raakavesikanavaan 

kalliotunneliosuuden yläpuolelle. Alueen hydrologinen tasapaino on jo nykytilassa kallioaineksen 

ottoalueen, pellon ja ojitettujen soiden osalta ihmisen huomattavasti muokkaama ja alueella 

muodostunee luonnontilaista enemmän pintavaluntaa. 

 

Kiviaineksen ottoaluetta koskee ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen tiloilla Mäntykal-

lio 684-414-4-267 ja Marjatanmäki 684-414-3-303, Uotila (YL 43 § 4.3.2014). Suunnitelman 

mukaan kiviaineksen alin ottotaso on +19,0. 

 

Asemakaava-alueen maaperä on GTK:n aineistojen perusteella kalliota, moreenia ja eloperäisiä 

turvemaita. Maperä ei ole erityisen eroosioherkkää, mutta toisaalta vaatii huomattavia maanra-

kennustöitä (kallioalueilla louhintaa, pehmeiköillä esikuormitusta tai massanvaihtoa), joten kaa-

va-alueen rakentaminen voi aiheuttaa rakennustöiden aikaista kiintoaineskuormitusta raakavesi-

kanavaan ilman toimenpiteitä. 

 

Alueella ei ole luontoselvityksissä löytynyt metsä- tai vesilain tarkoittamia luonnontilaisia vesi-

luontotyyppejä tai viitasammakon esiintymisalueita. Sen sijaan alueella on liito-oravan elinympä-

ristöä ja kulkureittejä, jotka aiheuttavat reunaehtoja myös hulevesien hallinnalle, koska ne rajoit-

tavat hallintarakenteiden toteutukseen usein liittyvää puiden kaatamista. 

 

Kaava-alueella on muinaisjäännös, joka ei aiheuta reunaehtoja hulevesien hallinnalle, koska se 

jää tulevaa maankäyttöä ylemmäs rinteeseen. 

 

2.2 Tuleva tilanne 

Asemakaavaluonnoksen mukaisessa tilanteessa Hevossuontien eteläpuoliset kallioalueet louhi-
taan tasolle noin +19 ja tasataan kemian teollisuuden käyttöön soveltuvaksi tonttimaaksi. Hevos-
suontien pohjoispuolinen kortteli on samoin osoitettu kemian teollisuuden käyttöön soveltuvaksi 
tontiksi, ja se vaatii pehmeikköalueen kohdalla esikuormitusta tai massanvaihtoja. Asemakaa-
vaan sisältyy myös laajat suojaviheralueet, joille on osoitettu suojeltavia rajauksia liito-oravan 
elinympäristön ja kulkureittien kohdalle. Alueelliset hulevesien viivytysrakenteet on osoitettu suo-
javiheralueille. 
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3. HULEVESIEN HALLINTA 

3.1 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Työmaa-alueelta ympäristöön pääsevien likaisten hulevesien muodostuminen ja määrä riippuvat 

keskeisesti mm. vuodenajasta ja säästä, työmaa-alueen kuivatuksen järjestämisestä ja siitä, mi-

ten vettä läpäisevää aluetta ympäröivä pohjamaa on. Rakentamisen aikaisten hulevesien haitta-

ainekuormitus on moninkertainen normaaliin verrattuna, erityisesti kiintoaineen osalta. Rakenta-

misesta aiheutuvan kuormituksen on arvioitu kestävän noin 1,5 vuotta: juuri valmistuneiden alu-

eiden hulevesihuuhtouma on vanhempia alueita suurempi, koska kasvillisuus puuttuu tai on vielä 

nuorta (Vakkilainen et al. 2005. Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta, Suomen 

ympäristö 776, Ympäristönsuojelu). 

 

Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnassa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota eroosion eh-

käisemiseen, johon voidaan vaikuttaa lähinnä työmaan järkevällä suunnittelulla eli rajoittamalla 

paljaan, huuhtoutumiselle alttiin maanpinnan ja maakasojen määrää ja sijaintia sekä kiinnittä-

mällä huomiota kuivatusjärjestelyihin. Kiintoainespitoisten hulevesien käsittelyssä käyttökelpoi-

simpia ovat työmaaoloissa laskeutus- ja imeytyspainanteet, joihin johdetaan mahdollisimman 

vähän työmaan ulkopuolisia vesiä virtaamakuormituksen minimoimiseksi. Tarvittaessa työmaa-

vedet tulee varautua pumppaamaan käsittelyyn, jotta puhtaiden vesien sekoittuminen käsiteltä-

vään veteen voidaan estää. Imeytys- ja laskeutuspainanteet tulisi rakentaa hyvissä ajoin ennen 

muuta rakentamista, mieluiten niin, että painanteisiin ehtii kehittymään kasvillisuutta.  

  

Rakentamisen aikaisten imeytys- ja laskeutuspainanteiden tilavaraus on oltava kaikissa tilanteis-

sa vähintään 1,5 % työmaa-alueen ”auki” olevasta pinta-alasta (RT-kortin 89-11230 mitoitusoh-

jeen mukaisesti). 

 

3.2 Virtausreittien siirrot 

Hevossuontien pohjoispuolinen korttelialue sijoittuu alavalle suoalueelle, jonka läpi virtaa pinta-

valunta useita sarkaojia pitkin sekä idän että pohjoisen suuntaan. Korttelialueen rakentamisen 

myötä kyseiset virtausreitit on esitetty siirrettäväksi Hevossuontien varteen, josta vedet johde-

taan lännen ja luoteen suuntaan nykyiseen pääojaan. Virtausreitin siirrolle on kaksi vaihtoehtoa 

Hevossuontien etelä- tai pohjoispuolelta, jotka on esitetty liitekartalla S1. Asemakaavaluonnos 

mahdollistaa molempien vaihtoehtojen toteuttamisen. 

 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida uuden avouoman vaikutus liito-oravan kulkureittien säilymi-

seen. Tässä vaiheessa vaihtoehto 2 vaikuttaa liito-oravan käyttämien reittien kannalta vähem-

män ongelmalliselta. 

 

3.3 Hulevesien hallinta lopputilanteessa 

Ehdotus hulevesien hallinnasta asemakaavanmuutosalueella on esitetty liitekartalla S1 

 

3.3.1 Mitoitusperusteet 

 

Lähtökohtana hulevesien hallinnan tilavarausten mitoituksissa oli osayleiskaavan hulevesiselvi-

tyksessä määritellyt alueelliset viivytystilavuudet ja niiltä sallittavat purkuvirtaamat sekä kortteli-

alueita koskevat suositukset. Alueellisen viivytyksen mitoitustilavuus tarkistettiin asemakaava-

luonnosta vastaavaksi läpäisemättömän pinta-alan suhteessa. 

 

3.3.2 Hallinta kiinteistöillä 

 

Kaikki korttelialueet 

 

Kaikilla korttelialueilla lähtökohtana on, että hulevesiä tulee viivyttää 10 mm sademäärää vas-

taava osuus, käytännössä 1 m3 jokaista 100 m2 läpäisemätöntä pintaa (katot, asfalttipinnat, tii-

viit kiveykset) kohti. Hallintarakenteen tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 tuntia ja korkein-

taan 12 tuntia, jotta rakenne viivyttää riittävästi ylivirtaamia aiheuttavia lyhyitä sateita, mutta 
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tyhjenee riittävän nopeasti ollakseen valmis vastaanottamaan uutta sadetapahtumaa. Katoilla ja 

viheralueilla muodostuvat hulevedet voidaan katsoa puhtaiksi, eli niiden osalta riittää pelkkä vir-

taaman viivytys. 

 

Vesistöön johdettavien hulevesien hyvä laatu tulee lisäksi varmistaa johtamalla kiinteistön pääl-

lystetyillä piha-alueilla muodostuvat nuhraantuneet hulevedet biosuodatusrakenteen läpi. Vä-

himmäisvaatimuksena esitetään biosuodatus mitoitettuna 2 mm sademäärälle (0,2 m3 / 100 m2 

läpäisemätöntä pintaa), jolloin päällystetyillä piha-alueilla muodostuvat loput 8 mm (0,8 m3 / 100 

m2 läpäisemätöntä pintaa) voidaan ohjata muuhun vapaasti valittavaan viivytysrakenteeseen, 

kuten viherpainanteisiin, altaisiin tai maanalaisiin viivytyssäiliöihin. 

 

Kaavamääräyksenä öljynerottimen vaatiminen kaikille pysäköintialueille ei ole teknistaloudellises-

ti järkevää, koska I luokan öljynerottimelta lähtevä vesi on standardin vaatimuksen mukaisesti 

pitoisuudeltaan noin 5 mg/l, kun tavanomaisilla henkilöautojen pysäköintialueilla yms. piha-

alueilla muodostuvat hulevedet ovat öljypitoisuuksiltaan usein tätä laimeampia. Öljynerotin jäisi 

tällöin hukkainvestoinniksi. Biosuodatinjärjestelmillä pidättyy myös laimeita öljypitoisuuksia, jo-

ten normaalien pysäköintialueiden osalta ne voidaan katsoa riittäväksi käsittelyksi. Raskaan lii-

kenteen pysäköinti- ja kuormauspaikoille öljynerotin voi olla kohteen luonteesta riippuen perus-

teltua, mutta on hyvä huomioida, että öljynerottimella on mahdollista poistaa hulevesistä ainoas-

taan kohtalaisia öljypitoisuuksia ja –määriä, ei erottimelle äkillisesti tulevia, erottimen tilavuuteen 

nähden suuria öljymääriä, joita onnettomuustilanteessa voi hulevesijärjestelmään päästä. Riski-

kohteissa on siis perusteltua, että öljynerottimen lisäksi hulevesilinja on tarvittaessa suljettavissa 

manuaalisesti joko linjassa olevalla venttiilillä tai sulkemalla linjojen ritiläkaivot esimerkiksi ku-

mimatolla. Käytännössä tällaiset riskialueet ovat pienialaisia tonttien osa-alueita ja ne huomioi-

daan kiinteistön ympäristöluvassa, ei kaavamääräyksissä. 

 

T-kem kortteleita koskevat erityisvaatimukset 

 

Edellisten velvoitteiden lisäksi vaarallisia kemikaaleja käsittelevissä kortteleissa tulee huomioida 

onnettomuusriski (kiinteiden kemikaalisäiliöiden tai kuljetussäiliöiden hajoaminen, täyttö- ja tyh-

jennysonnettomuudet jne.). Onnettomuustilanteissa kemikaaleja on mahdollista päästä alapuoli-

siin ojiin ja sitä kautta raakavesikanavaan joko suoraan hulevesien mukana valumalla tai maape-

rän kautta suotautumalla. Onnettomuustilanteiden varalta hulevesijärjestelmän tulee olla suljet-

tavissa. Käytettävistä kemikaaleista riippuen ympäristöluvassa voidaan edellyttää reaaliaikaista 

hulevesijärjestelmässä virtaavan veden laadun mittausta (esim. sähkönjohtavuusanturi) ja auto-

maattitoimista venttiiliä, joka sulkee järjestelmän välittömästi anturin raja-arvon ylittyessä. Vaih-

toehtoisesti sulkujärjestely voi olla manuaalinen. Sulkujärjestelmä tulee joka tapauksessa merki-

tä piha-alueella selkeästi (myös talviaika, pimeys jne.), ohjeistaa vastuuhenkilöt sen käytöstä ja 

toiminnasta ja testata järjestelmän toimintaa määrävälein. 

 

Kiinteistön biosuodatusrakenteet ja muut viivytysrakenteet tulee toteuttaa siten, että kun virtaus 

järjestelmästä suljetaan, niihin varastoituvat vaarallisia kemikaaleja sisältävät hulevedet eivät 

pääse onnettomuustilanteessa suotautumaan maaperään. 

 

Onnettomuuksien erityistapauksena on tulipalo, jolloin sammutustöiden aikana voi muodostua 

huomattavia määriä haitallisilla aineilla pilaantunutta sammutusvettä. Pihan pinnantasauksessa 

tulee huomioida sammutustilanteet siten, että pihasta on mahdollista muodostaa asfalttipohjai-

nen varoallas eli kun hulevesilinjat suljetaan, sammutusvedet jäävät pihalle asfaltin päälle lam-

mikoksi eivätkä pääse valumaan maastoon tai imeytymään maahan.  

 

Koko tontin päällystäminen sammutusvesien keräämiseksi ei välttämättä ole järkevää, ja ratkaisu 

kuormittaisi turhaan hulevesijärjestelmiä normaalioloissa. Päällystettävien alueiden laajuus, pin-

nantasaus ja sammutustilanteiden varalta tarvittava piha-alueen pinnan varotilavuus tulee suun-

nitella yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa, kun laitoksen pihan layout-suunnittelu käynnis-

tyy. Varotilavuuden määrittelyssä tulee huomioida onnettomuuden aikana tai jälkeen sattuva sa-

de tai piha-alueelle läjitetyn lumen sulanta, joka osaltaan lisää alueelta poistettavan pilaantuneen 

veden määrää. Lähtökohtaisesti suositetaan vähintään 20 mm sade/sulantamäärän sisällyttämis-

tä varotilavuuteen, jotta puhdistustoimenpiteille saadaan varattua riittävästi aikaa onnettomuu-

den jälkeen. 

 



 
 

5 

 

3.3.3 Hallinta yleisillä alueilla 

 

Hulevesisuunnitelmassa on esitetty yleisille alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset, jotka pe-

rustuvat oletukseen, että myös kiinteistöillä viivytetään hulevesiä. Viivytysrakenteet ovat viher-

peitteisiä tulvaniittyalueita, jotka ovat normaalioloissa kuivia. Rakenteet toteutetaan osittain kai-

vamalla, osittain kaivumassoilla pengertämällä. Mitoitusvesisyvyys tulvatilanteessa on keskimää-

rin 0,6 m lukuunottamatta itäisintä viivytysrakennetta 3, jossa ympäristön korkeussuhteiden ja 

vähäisen käytettävissä olevan tilan vuoksi mitoitustilanteen vesisyvyys on 1,0 m. 

 

T-kem kortteleiden alapuolisten viivytysrakenteiden 1, 2 ja 4 tulee olla suljettavissa, jos kortteli-

alueelle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttäviä yrityksiä. Suunnitelmassa on sijoitettu viivytys-

rakenteet siten, että niille ei johdu vesiä ympäristöstä tai muilta korttelialueilta, jotta mahdolli-

sessa onnettomuustilanteessa muodostuisi mahdollisimman vähän pilaantuneita vesiä. Tarvitta-

essa viivytysrakenteet tulee toteuttaa tiivispohjaisina tai varautua myöhemmin rakenteen tiivis-

tämiseen, jos korttelialueilla käsitellään erityisen myrkyllisiä tai helposti kulkeutuvia aineita. Läh-

tökohtana on kuitenkin, että kiinteistö estää kaikissa tilanteissa haitallisten aineiden pääsyn pois 

kiinteistön alueelta, ja yleisten alueiden viivytysrakenteet ovat pelkkä viimeinen varmistus. 

 

3.4 Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita 

3.4.1 Korkeussuhteet korttelialueilla ja tulvareitit 

 

Normaalisti hulevesijärjestelmän ja piha-alueiden suunnitteluun kuuluu tulvareittien määrittämi-

nen. T-kem -korttelialueilla tulvareittejä ei ole mahdollista suunnitella tavanomaiseen tapaan, 

koska piha-alueet joudutaan ainakin riskialueilla suunnittelemaan sisäänpäin kallistavaksi. Ra-

kennusten korkeusasemaan ja lattiatasoon pitää siksi kiinnittää näillä kiinteistöillä erityishuomio-

ta, jotta hulevedet eivät tulvi kiinteistöön tilanteessa jossa hulevesilinja joudutaan sulkemaan. 

 

T-kem korttelialueiden korkeussuhteiden suunnittelussa kannattaa huomioida myös niiden piha-

alueiden sijoittuminen, joilla hulevesien virtaus on tarpeen saada poikkeustilanteessa katkaistua. 

Nämä alueet on käytännössä kuivatettava putkijärjestelmällä, mikä vaatii enemmän korkeuseroa 

kuin pintakuivatukseen perustuva ratkaisu. 

 

3.4.2 Tasakattoratkaisujen erityiskysymykset 

 

Tasakattoisella rakennuksella voi hulevesilinjan sulkeminen sateella johtaa massiivisiin vesivahin-

koihin, jos kattoon liittyy ns. sisäpuolinen vedenpoisto. Vesivahinkoriski johtuu siitä, että sulje-

tussa linjassa hydrostaattinen painetaso kasvaa nopeasti, kun tasakatolta suoraan kiinteistön si-

sällä kulkevaan keräilylinjaan yhdistetyt pystyviemärit täyttyvät ja paine purkautuu hallitsemat-

tomasti esimerkiksi linjan tarkastuskaivoista tai putkisaumoista rakennuksen sisällä. Tästä syystä 

alueelle ei suositella tasakattoja sisäpuolisella vedenpoistolla. 

 

3.5 Ehdotus kaavamääräykseksi yleisillä alueilla 

hule-1 Ohjeellinen hulevesiä varten varattu alueen osa 

yleismääräys T-kem -alueelta vesiä vastaanottavalla hulevesien viivytysalueella veden pois-

tovirtaus tulee olla katkaistavissa venttiilillä tai tulppaamalla. 

 

3.6 Ehdotus hulevesien huomioimisesta korttelialueiden rakennustapaohjeessa 

• Hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiinteistöillä siten, että viivytystilavuutta varataan 1 m3 

jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hallinta-rakenteen tyhjenemisen tulee 

kestää vähintään 2 tuntia ja korkeintaan 12 tuntia, ja rakenteella tulee olla ylivuotoreitti toi-

mintahäiriöiden varalta. Vähintään 20 % rakenteen tilavuudesta tulee sijaita maanpäällisessä 

biosuodatuspainanteessa (liite 1). 
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• Päällystettyjen piha-alueiden vedet johdetaan viivytykseen biosuodatuksen kautta. Jos suo-

datuspainanteelle voi johtua vaarallisia kemikaaleja onnettomuustilanteessa tai sammutusve-

sien mukana, suodatin tulee eristää pohjamaasta vesitiiviisti. 

• Katoilta tulevat puhtaat hulevedet voidaan johtaa viivytysjärjestelmään biosuodatuksen ohi. 

• Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjes-

telmään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään tulee estää. 

• Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava säiliöiden 

törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuksin. 

• Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää. Mahdollisilla tank-

kausalueilla ja öljysäiliöiden täyttöalueilla muodostuvat hulevedet tulee johtaa öljynerottimen 

kautta. 

• Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja rajoittamiseen se-

kä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaarallisten aineiden ja palon 

sammutusvesien hallinnasta.  

• Virtaus vaarallisia kemikaaleja käsittelevän kiinteistön hulevesijärjestelmästä tulee olla nope-

asti suljettavissa, jolloin hulevesijärjestelmään ja pihan päällystetyille alueille tulee mahtua 

varastoitumaan yhteensä 20 mm sademäärä siten, että vettä ei pääse imeytymään maape-

rään pihalta tai hulevesijärjestelmästä. Varastotilavuudessa tulee huomioida lisäksi tulipaloti-

lanteessa muodostuvat sammutusvedet, jotka voivat sisältää haitallisia aineita. Riittävä hai-

tallisten sammutusvesien varastotilavuus riippuu mm. tehdasalueen layoutista sekä varastoi-

tavien kemikaalien syttyvyydestä ja sammutustavoista, ja sammutustilavuus tulee arvioida 

yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. 

• Hulevesijärjestelmän sulkurakenteet (esim. venttiilit ja ritiläkaivojen peittomatot) tulee mer-

kitä selkeästi (myös talviaika, pimeys jne.), ohjeistaa vastuuhenkilöt järjestelmän käytöstä ja 

toiminnasta ja testata järjestelmän toimintaa määrävälein. 

• Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä. 

 

 

Em. ohjeet täyttävä järjestelmä muodostuu esimerkiksi seuraavasti (kuva 3.1): 

 

• Hulevesien viivytys normaalioloissa ja varastointi onnettomuustilanteessa: 

• vesitiiviisti pohjamaasta eristetty biosuodatin, lammikoitumisalueen mitoitustilavuus 0,2 

m3 / 100 läpäisemätöntä m2 

• vesitiivis maanalainen viivytyssäiliö (esim. ylisuuret putket), säiliön mitoitustilavuus 0,8 

m3 / 100 läpäisemätöntä m2 

• Sammutusvesien varastointi 

• asfaltoiduille alueille muotoillaan maanpäällinen varastotilavuus, jonka mitoitustilavuute-

na on 10 mm sademäärä eli 1 m3 / 100 m2 + sammutusvesitilavuus. Sammutusvesitila-

vuus sovitaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa 

• Muu varautuminen 

• öljynerotus tarvittavilla alueilla 

• säiliöiden varoaltaat 

• sulkuventtiilit hulevesilinjoissa 
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Kuva 3.1: Esimerkkikaavio T-kem -kiinteistön hulevesien hallinnasta. 
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4. YHTEENVETO 

 

Tässä hankkeessa laadittiin hulevesien hallintasuunnitelma liittyen kemian teollisuuden sijoittu-

miseen Lakarin alueelle (ak 26-004). Aluetta koskevissa toimenpidesuosituksissa korostuu hule-

vesien laadun sekä ympäristö- ja terveysriskien hallinta, koska alueen hulevedet johtuvat lopulta 

raakavesikanavaan, josta Rauman kaupunki ottaa talousvetensä. Myös virtaaman rajoittaminen 

on tarpeen. 

 

Kiinteistöillä muodostuvat hulevedet käsitellään laadullisesti ja niiden virtaamaa viivytetään. Jos 

kiinteistölle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttävää teollisuutta, tulee hulevesijärjestelmä olla 

lisäksi suljettava ja vesitiivis, ja järjestelmässä tulee olla varastotilaa mahdollisia sammutusvesiä 

ja puhdistustöiden aikana kertyviä hulevesiä varten. Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten ke-

mikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjestelmään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen 

maaperään tulee estää. 

 

Hulevesisuunnitelmassa on esitetty yleisille alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset, jotka pe-

rustuvat oletukseen, että myös kiinteistöillä viivytetään hulevesiä. Viivytysrakenteet ovat viher-

peitteisiä tulvaniittyalueita, jotka ovat normaalioloissa kuivia. Rakenteet toteutetaan osittain kai-

vamalla, osittain kaivumassoilla pengertämällä. T-kem kortteleiden alapuolisten viivytysrakentei-

den tulee olla suljettavissa, jos korttelialueelle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttäviä yrityk-

siä. Lähtökohtana on kuitenkin, että kiinteistö estää kaikissa tilanteissa haitallisten aineiden pää-

syn pois kiinteistön alueelta, ja yleisten alueiden viivytysrakenteet ovat pelkkä viimeinen varmis-

tus. 

 

Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnassa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota eroosion eh-

käisemiseen, johon voidaan vaikuttaa lähinnä rajoittamalla paljaan, huuhtoutumiselle alttiin 

maanpinnan ja maakasojen määrää ja sijaintia sekä kiinnittämällä huomiota työmaan kuivatus-

järjestelyihin. Kiintoainespitoisten hulevesien käsittelyssä käyttökelpoisimpia ovat työmaaoloissa 

laskeutus- ja imeytyspainanteet, joihin johdetaan mahdollisimman vähän työmaan ulkopuolisia 

vesiä virtaamakuormituksen minimoimiseksi.  

 



Suodatinkerrokset

minimipaksuus 0,5 m

esim. hiekka:siltti:multa 8:1:1

Biosuodatin kuivatetaan

salaojalla

Biosuodatin eristetään

pohjamaasta vesitiiviisti

esim. HDPE-kalvolla

Lammikoitumistila

20 cm

Kuivavara 30 cm

Ylivuotona ritiläkaivo

kupukannella

Kokonaistarve

korkeuserolle

noin 1,5 m

Päällystetyn piha-alueen vedet

johdetaan biosuodattimelle putkella

Ylivuotovedet johdetaan

vesitiiviiseen viivytyssäiliöön

Päällystetty piha-alue

Toteutus sisäänpäin

kallistavaksi, jos alueelle

voi päästä

sammutusvesiä

Sulkuventtiili

Biosuodatuksen periaate:

- Tilapäinen lammikoituminen kasvillisuuspainanteessa, josta vesi imeytyy kasvualustan läpi

salaojiin (tai pohjamaahan)

- Haitta-aineet pidättyvät kasvillisuuteen ja kasvualustaan, jossa kasvien ja mikrobien

toiminta hajottaa niitä hiilidioksidiksi ja vedeksi tai varastoi ne biomassaan ja

mineraaliainekseen

- Ylivuoto 20 cm korkeudella pohjasta (esim. korotettu ritiläkaivo), ylivuoto ohjataan

tulvareitille tai hulevesiviemäriin.

- Suodattimeen istutetaan vaihtelevia vesioloja kestävää kasvillisuutta esim. pajut, sarat,

vihvilät; runsas kasvillisuus pitää juurillaan kasvualustan läpäisevyyden hyvänä, jolloin

suodatin ei tukkeudu helposti

- Kunnossapitona kasvillisuuden sekä kiintoaineksen poistaminen lammikoitumistilasta

tarpeen mukaan

Liite 1

periaatepiirros, ei mittakaavassa



T/kem

H
evossuontie

T/kem

EV

EV

hule1

sl1

luo1

luo1

luo1

luo1

sm1

T

hule1

EV

hule1

hule1

hule1

h

u

l

e

1

hule1

SUUNNITELTU

LOUHINTATASO +19,0

koko T/kem-alueella

Korttelin kaikki

hulevedet ohjattava

viivytysalueelle 4!

VAIHTOEHTO 1, syvin leikkaus tässä kohden
Uusi oja noin +16,1
nyk. mp noin +17,5

kaivua max noin 1,5 m
tilavaraus vähintään (luiskat 1:2) 7 m

mieluummin (1:3) 10 m
HUOM. Tähän ojaan ei saa johtaa T/kem-kortteleiden hulevesiä!

VAIHTOEHTO 2, syvin leikkaus tässä kohden
Uusi oja noin +16,1

Nyk. mp noin +17,5...18
kaivua noin 1,5...2 m

tilavaraus vähintään (luiskat 1:2) 9 m
mieluummin (1:3) 13 m

HUOM. Tähän ojaan ei saa johtaa T/kem-kortteleiden hulevesiä!

OYK:n T-kortteleille
varattava tulvaniitty

(tarkentuu myöhemmässä
asemakaavoituksessa)

OYK-alueen pääuoma

Ojayhteydet T/kem-korttelin alueelta tukittava, jotta korttelin
hulevedet eivät pääse leviämään hallitsemattomasti. Tällöin
mahdollisissa onnettomuustilanteissa hulevesien virtaus on
helposti katkaistavissa.

Jatkossa tähän ojaan johdetaan vain T/kem-alueen hulevesiä. Ojan
ympärille kaivetaan levennyksenä viivytys- ja käsittelyalueet, jonka
purkupisteessä tulee olla mahdollisuus virtauksen sulkemiseen
rakenteelta (esim. suljettavissa oleva rumpu).

Ojayhteys T/kem-korttelin kuivatusreitille on tukittava, jotta
onnettomuustilanteissa T/kem-korttelin hulevesien virtaus on helposti

katkaistavissa eikä ulkopuolelta tulevat puhtaat valumavedet täyttäisi altaita.

Tausta-alueiden ojavedet ohjataan pois
T/kem-korttelin ympärysojista

Uusi maapenger tasoon +19,0
kuivatusputki 110 M +18,0

ylivuoto 200 M +18,6

Uusi maapenger tasoon +16,0
kuivatusputki 110 M +15,2
ylivuoto 250 M +15,7Uusi maapenger tasoon +16,0

kuivatusputki 110 M +15,2
ylivuoto 250 M +15,7

Uusi maapenger tasoon +18,0
kuivatusputki 110 M +16,5
ylivuoto 250 M +17,4

Uusi maapenger tasoon +19,0
kuivatusputki 160 M +17,7
ylivuoto 250 M +18,1

SUUNNITELTU

LOUHINTATASO +19,0

koko T-alueella

Korttelin kaikki

hulevedet ohjattava

viivytysalueelle 3.

PIHATASO VÄHINTÄÄN +18,0

korttelin kaakkoiskulmassa

Korttelin kaikki hulevedet

ohjattava viivytysalueille 1 ja 2.

Pihataso vähintään +17 korttelin

länsiosassa

Korttelin kaikki hulevedet ohjattava

viivytysalueille 1 ja 2.

Pihataso vähintään +19,0 korttelin

länsi- ja eteläosassa

Korttelin kaikki hulevedet ohjattava

viivytysalueelle 4.

Viivytysalue 2 (vain pohjoisen T/kem-korttelin hulevesiä)
Vmit = 1200 m3 / Qmax 15 l/s
Pohja +15,2 / HW +15,8
Toteutus pääosin kaivamalla

Viivytysalue 1 (vain pohjoisen T/kem korttelin hulevesiä)
Vmit = 1100 m3 / Qmax 10 l/s
Pohja +15,2 / HW +15,8
Toteutus pääosin kaivamalla

Viivytysalue 3 (T-korttelin hulevedet)
Vmit = 480 m3 / Qmax 5 l/s
Pohja +16,5 / HW +17,5
Toteutus pääosin patoamalla, ei merkittävää kaivutarvetta

Viivytysalue 4 (vain eteläisen T/kem-korttelin hulevesiä)
Vmit = 1800 m3 / Qmax 20 l/s

Pohja +18,1 / HW +18,7
Toteutus pääosin patoamalla, ei merkittävää kaivutarvetta
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Viranomaismerkintöjä

Koordinaatti/korkeusjärjestelmä

PL 718, Pakkahuoneenaukio 2

33101 Tampere

puh. 020 755 611

n

Kemian teollisuuden laitoksen

sijoittuminen Lakariin

AK 26-004

Rauma

Hulevesien johtaminen

ja hallinta

Gk22 / N2000

1:2000

Yleiskartta

vht  15100 33974

S1

P.Paavilainen PPaa Mäkinen, Pajuoja 5.12.2017

Selite

Nykyinen avouoma

Nykyinen rumpu (vain tärkeimmät korostettu)

Poistuva hulevesireitti (rakennetaan päälle tai tukitaan)

Tuleva avouoma

Tuleva virtaus- tai valuntasuunta

Tuleva avouoma, vaihtoehto 1. Rasterilla esitetty

tilavaraus luiskille.

Tuleva avouoma, vaihtoehto 2. Rasterilla esitetty

tilavaraus luiskille.

Tuleva rumpu

Hulevesien viivytys- ja käsittelyalue asemakaava-alueella

Hulevesien viivytys- ja käsittelyalue asemakaava-alueen

ulkopuolella

Koillisen teollisuusalueen OYK:n mukainen katulinjaus

(viitteellinen)

Asemakaavaluonnos (Jouni Mäkinen 29.11.2017, Rauman kaupunki)

esitetty kuvassa punaisella.


