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Käsiteluettelo 
 
Hulevesi  
Rakennetulta alueelta pois johdettava pintavaluntavesi. Hulevesi syntyy 
perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha- ja katualueilta tai 
muilta vastaavilta pinnoilta sadannasta, lumensulannasta tai kastelusta.  
 
Kosteikko 
Rakenne, joka kerää, viivyttää ja puhdistaa hulevedet. Kosteikot toimivat usein 
myös maisemallisena aiheena. Niillä voi olla myös muita tavoitteita, kuten lintu- 
tai riistakosteikot. 
 
Sadanta 
Tietylle alueelle tiettynä aikana sataneen vesikerroksen paksuus (mm). 
 
Sulanta 
Vesikerroksen paksuus (mm), joka tietyssä ajassa vapautuu lumipeitteestä. 
Sadannan tai sulannan osa, joka valuu kohti vastaanottavaa uomaa tai vesistöä 
maan pinnalla. 
 
 
Valuma-alue 
Vedenjakajien rajaama alue, jolta hulevedet virtaavat samaan purkupisteeseen 
(viemäri, joki, järvi, meri). Taajamissa valuma-alue voi poiketa maaston 
muodoista rakennetun hulevesiverkoston vuoksi. 
 
 
Viherkatto 
Rakennusten katoilla hulevesien muodostumisen vähentämiseen käytetty 
kasvillisuutta kasvava rakenne. 
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1          Johdanto 

 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yksi asia on ja pysyy: veden kiertokulku 

maasta taivaalle ja sieltä takaisin maahan. Sade- ja sulamisvesistä käytetään 

yleisimmin nimitystä hulevesi. Hulevesimääräykset- sekä asetukset ovat 

muuttuneet vuosien varrella, ja joissakin kaupungeissa ja kunnissa 

hulevesimaksu on tullut pakolliseksi kuluksi kiinteistön omistajille. 

 

Hulevesimaksu on pakollinen kuluerä, vaikka hulevedet johdettaisiinkin jääväksi 

vain omalle tontille. Varsinais-Suomen Turussa hulevesimaksu otettiin käyttöön 

vuonna 2018.  

 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään huleveden eri hallinnointimuotoja sekä siitä 

säädettyjä asetuksia ja hulevesien käsittelyprosessien eroavaisuuksia taajama- 

sekä haja-asutusalueilla.  

 

 

2           Yleistä hulevedestä 

 

Hulevedellä tarkoitetaan rakennettujen maa-alueiden pinnalle tai muille 

vastaaville alueille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Hulevesien valunnan. 

muodostumiseen vaikuttaa monet eri tekijät; sateen kesto ja intensiteetti, ennen 

sadeajan alkamista olleen kuivan jakson pituus, maapinnan mahdollinen 

kaltevuus sekä muut maaperälle olennaiset ominaisuudet. Kaupungeissa suuri 

osa maa-alasta on pinnoitettu vettä läpi päästämättömillä materiaaleilla, kuten 

betonilla ja asfaltilla, jotka luonnollisesti estävät sade- ja sulamisvesien 

imeytymisen maahan (kuva 1). .Merkittävin tekijä kesäsateiden aikana on silti 

läpäisemättömän maa-alan sekä pinnan osuus, koska mitä enemmän maa-alalla 

on pintaa, sitä enemmän ja nopeammin hulevedet synnyttävät pintavaluntaa [1.] 

 

Yleisesti noin kaksi kolmasosaa taajamissa sijaitsevien valunta-alueiden 

läpäisemättömistä pinnoista koostuu kaduista, muista mahdollisista väylistä sekä 
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pysäköintialueista, jotka on päämääräisesti kytketty suoraan alueelliseen 

hulevesi- tai sekaviemäröintiin. Tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla hulevedet 

ovat välttämätöntä johtaa jo nyt hulevesiviemäreihin. Sademäärien ennustetaan 

lisääntyvän, koska kun samaan aikaan kaupunkeja rakennetaan yhä tiiviimmiksi, 

kasvaa myös vettä läpäisemättömien pintojen määrä.[1.]. Lisääntyvät 

rankkasateet sekä ilmastonmuutos aiheuttavat jo nyt viemärien tulvimista ja 

ongelman on viime vuosina ennustettu olevan kasvamaan päin.   

 

Turun seudulla laadittu hulevesien hallinnoinnin alueellinen suunnitelma on 

käytössä alueelle tehtäville maankäyttösuunnitelmille. Suunnitelman tavoitteena 

on ottaa huomioon hulevesien hallinta kaikessa rakentamisessa, yleiskaaviosta 

lähtien rakennuslupiin saakka. 

 

 

 

Kuva 1. Periaatekuva hulevesien keruusta [15] 
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3           Hulevesien hallinta 

 

Hulevesien hallinta koostuu hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, 

johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä (MRL 103 b §) 

[1.] (kuva 2). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena 

on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, 

imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä 

ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä edistää 

luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin (MRL 103 c §)[1.] 

 

Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla vastaa kunta. Kunnan 

tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan 

hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston 

toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin (MRL 103 i §). 

Kunnalla on myös oikeus periä maksu hulevesijärjestelmän vaikutusalueella 

olevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta aiheutuneiden kustannusten 

kattamiseksi (MRL 103 n §) [1.] 
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Kuva 2. Hulevesikaivo sokkelia vasten Paimiossa. 

 

Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan kunta voi päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii 

huleveden viemäröinnin järjestämisestä. Lakimuutoksen perustelujen mukaan 

kunnalla on parhaat edellytykset toteuttaa laajoja hulevesijärjestelmiä ja ohjeistaa 

kiinteistö kohtaisia hulevesien hallintaa [1.] 

 

Kestävyyden näkökulmasta katsoen kaikkia alueita pitäisi suunnitella niin, että 

katsotaan miten ja minne vesi haluaa kulkea ja rakentaa sitten kaupunki sen 

ympärille. [2.] Hulevesijärjestelmän suunnittelu tulisi käynnistää jo 

yleiskaavoituksen yhteydessä, jolloin alueiden varaaminen hulevesien 

viivyttämiseen ja johtamiseen olisi osa kaavan valmistelua. Kunnat voivat ohjata 

hulevesien hallintaa myös omissa rakennusjärjestyksissään [1.] (kuva 3) 
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Kuva 3. Viemärin ja huleveden yhde Hirvensalossa.  

 

 

3.1           Huleveden imeyttäminen 

 

Hulevesien imeyttämisen tarkoituksena on hillitä jo muodostuneiden hulevesien 

määrää. Hulevesien tarkoitus on muuntaa pintavalunta mahdollisimman. suurelta 

osin maaperässä tapahtuvaksi pohjavalunnaksi- ja pohjavesivalunnaksi sekä 

ylläpitää luonnollista veden hydrologista kiertoa. Imeyttämismenetelmät ovat 

olennaisia myös hulevesien laadun parantamisen kannalta, sillä maaperän 

fysikaaliset, kemialliset sekä biologiset ominaisuudet puhdistavat hulevettä 

veden suodattuessa maakerrosten läpi [3.] (kuva 4)     
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Kuva 4. Salaojitettu imeytysoja [3] Huleveden keräys tiealueilta imeytysojaan, 

jossa se suotautuu maaperään.  

 

 

3.2           Huleveden viivyttäminen 

 

Hulevesien viivytysratkaisuiden tarkoituksena on rankkasateiden aiheuttamien 

virtaamapiikkien tasoittaminen pitkillä aikaväleillä. Viivytysratkaisut ovat 

menetelmiä, joissa hulevesiä varastoidaan rakenteessa tietyksi ajaksi ja 

vapautetaan vähitellen pienellä purkuvirtaamalla. Hulevesien viivyttämisellä 

voidaan vähentää suuria virtaamapiikkejä ja niistä johtuvia haittavaikutuksia,. 

kuten tulvimista ja eroosiota. Viivytysrakenteet tulee varustaa aina virtaamaa 

rajoittavalla rakenteella sekä ylivuotorakenteella, jonka ylivuoto reitti tulee olla. 

tulvamitoitettu [3.] 
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3.3           Hulevesien johtaminen 

 

Etenkin uusien kaupunkialueiden suunnittelussa tulisi pyrkiä hulevesien 

avoimeen hallintaan eli siihen, että hulevedet johdetaan viemärien sijasta 

kosteikoihin, avouomiin, painanteisiin ja altaisiin..Näissä hulevesiä voidaan 

viivyttää niin, etteivät viemärit pääse tulvimaan. Kosteikot myös puhdistavat vesiä 

[4.] (liite 1). 

 

Turkuun on rakennettu jonkin verran kosteikkoja, jotka tulvan hallinnan lisäksi 

vähentävät kiintoaineita ja ravinteita vedestä. Tavallisten pientaloasukkaidenkin 

on mahdollista vaikuttaa siihen, että pihoista viemäreihin johdettavien vesien 

määrä vähenee. Yksi erittäin yksinkertainen toimenpide on estää hulevesien 

syntymistä pitämällä mahdollisimman suuri osa pihasta päällystämättömänä [4.]  

 

Hulevesiä voi käyttää hyödyksi omalla tontilla. Tuttu keino on kerätä katolta 

tulevaa vettä sadevesiastioihin ja käyttää vettä vaikkapa kasvimaan kasteluun, 

vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa myös viherkatto rakennukselle. (liite 1) Lisäksi 

rakentamisessa kannattaisi suosia viherkattoja. (liite 2) Viherkatot ovat 

toistaiseksi olleet käytössä vain vapaa-ajan asunnoissa sekä 

talousrakennuksissa (kuvat 5,6).  Viherkattojen lisäksi hulevesien avulla voi 

omaan pihaan luoda muita vesielementtejä, kuten kosteikkoja [4.] 
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Kuva 5. Viherkatto vapaa-ajan asunnossa Paraisten Mogbyssä. 

 

Kuva 6. Viherkatto kuvattuna asunnon päädystä. 
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3.4           Hulevesijärjestelmään johdettavat vedet 

 

Hulevesijärjestelmään voidaan johtaa kaikki rakennuksilta kertyvät sulamis- ja 

sadevedet, mutta jäteveden tai ympäristölle haitallisten aineiden johtaminen 

järjestelmään on kuitenkin kielletty. Järjestelmästä johdettavat vedet johtuvat 

vesistöihin tai luonnollisiin pohjavesiin.  

 

Hulevesilaitteisto voidaan tarvittaessa varustaa erottelu- tai käsittelylaitteistolla 

(kuva 8). Erottelu- tai käsittelylaitteisto on otettava käyttöön kohteissa, joissa 

johdetaan hulevesiä parkkipaikoilta, piha-alueilta tai pysäköintilaitosten katoilta. 

Näiltä alueilta johdettavia vesiä ei tule johtaa käsittelemättöminä avo-ojiin, jotta 

pohjavesien suojelu toteutuisi. Järjestelmä varustettaessa öljynerottimella on 

otettava huomioon erottimelle asetetut vaatimukset sekä erottimen on täytettävä 

SFS 858-standardin vaatimukset, jotka esitetään taulukossa 1.  

Taulukko 1. Jäte- ja sadevesilaitteistoissa käytettävien erottimien 

valintaperusteet [16] 

 

Öljynerotuksen kautta ohjattavat piha-alueiden hulevedet johdetaan suoraan 

hulevesiviemäriin, kun taas kattosadevedet kannattaa ohjata öljynerottimen ohi 

suoraan hulevesijärjestelmään [5.] 
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Kuva 8. Autotallin öljynerotuskaivo Liedossa. 

 

 

3.5           Hulevesi taajama-alueilla 

 

Taajama-alueilla pätee sitä ylläpitävän kaupungin tai kunnan ennalta laadittu 

hulevesiohjeistus. Hulevesiohjelma sisällyttää kaupungin omat toimenpiteet sekä 

päätökset hulevesistä koituvien haittojen poistamiseksi sekä hulevesien 

hallitsemiseksi taajama-alueilla.  

 

Kunnan vastuu on järjestää hulevesien hallinnointi taajama-alueilla, mutta 

lähtökohtaisesti, jokainen kiinteistö on vastuussa alueellaan muodostuvista 

hulevesien hallinnoinnista (kuva 9). Jos hulevesien asianmukainen hallinnointi 

kiinteistöllä ei jostain syystä onnistu, on hulevedet johdettava hulevesiviemäriin 

tai kunnan ylläpitämään hulevesijärjestelmään [6.] 
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Kuva 9. Teleskoopilla varustettu sadevesikaivo Turun Hirvensalossa. 

 

 

3.6           Hulevesi haja-asutusalueilla 

 

Asemakaavan ulkopuolisella eli haja-asutusalueella kaupungilla ei ole 

velvollisuutta hallinnoida hulevesien johtamista. Haja-asutus alueella hulevesien 

hallinnassa on otettava silti huomioon, että hulevettä pois johdettaessa sitä ei saa 

johtaa toisen tontille tai kadulle eikä siitä ei saa olla haittaa viereisille kiinteistöille 

ja niiden haltijoille [7.] 

 

Vaikka kaupungilla ei ole velvollisuutta hoitaa hulevesien hallinnointia 

asemakaavan ulkopuolisella alueella, on johdettavan huleveden silti oltava 

ympäristöä sekä purkuvesistöjä vahingoittamatonta.  
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3.7           Hulevesi pohjavesialueilla 

 

Pohjavesialueilla tiivistyvä rakentaminen vähentää pohjaveden muodostumista. 

asfaltoinnin, piha-alueiden päällystämisen, rakennuksien sekä huleveden 

muualle johtamisen vuoksi. 

… 

Mainituista tekijöistä johtuen pohjavesialueille suunnitteilla olevissa maankäytön 

suunnitelmissa olisi tarpeen huomioida rakentamattomat, hyvin vettä läpäisevät. 

alueet, jotta ne säilyisivät mahdollisimman rakennuttamattomina.. Pohjavesien 

muodostumisen turvaamisen kannalta on puhtaiden hulevesien hallintaa 

pyrittävä imeyttämään tehokkaasti. Laajoissa rakennushankkeissa ja teollisuus- 

sekä yrityskeskittymäalueilla hulevedet on puhdistettava ennen imeyttämistä 

mahdollisten haitta-aineiden esiintymisen johdosta [13.] 

 

 

3.8           Hulevedestä aiheutuvat haitat  

 

Hulevesivirtaamien kasvu taajamapuroihin näkyy lisääntyneenä eroosiona sekä 

vedenlaadun heikkenemisenä. Hulevedet on tavanomaisesti viemäröity alueilta 

lähimpiin vesistöihin käsittelemättöminä, jonka johdosta likaiset, raskasmetalleja. 

ja ravinteita sisältävät hulevedet aiheuttavat kasvustoja purkuvesistöihin. Tämän 

seuraamuksena on veden laadun heikkeneminen sekä kasvillisuuden sekä 

eläinten elinolojen huonontuminen [8.] 

 

Hallitsemattomasti tai puutteellisesti kiinteistöltä valuvat vedet johtuvat 

pohjavesiin, aiheuttaen kaivoveden ja muiden tärkeiden vesistöjen laadun 

heikkenemisen tai pilaantumisen.  

 

Hetkellisten säävaihteluiden vuoksi, hulevedet pääsevät sekoittumaan, jonka 

seurauksena jätevesiviemäreihin vuotanut hulevesi aiheuttaa tulvimista. 

Kaupungeissa ja kunnissa on käytössä sekaviemäreitä, joiden tulviessa hulevesi 

pääsee sekoittumaan viemärijakeeseen, joka jätevesilaitokselle päätyessään 

heikentää veden puhdeistusprosessia.  
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Myös rankkasateet sekä lumien sulamisvedet saattavat aiheuttaa 

hulevesikapasiteetin ylittymistä, jolloin pinta-alueille jäävät sadevedet altistavat 

katurakenteita sekä kiinteistöjä tulvavaurioille [8.] (kuva 10) 

 

 

Kuva 10: Pinta-alueelle jäänyt hulevesi Skotlannin Paisleyssä. 

 

 

4           Hulevedestä koituvat kustannukset Turussa 

 

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. 

sijaitsevilta kiinteistöiltä, vaikka alueella ei olisikaan hulevesiviemäriä tai kyseistä 

kiinteistöä ei jostain syystä voisi liittää olemassa olevaan hulevesiviemäriin.[9.] 

Myös ojat, kaupunkipurot ja hulevesirummut ovat osa hulevesijärjestelmää, jonka 

ylläpitämiseksi maksua peritään.[9.] 

 

Turussa hulevesimaksu koostuu ennalta määrätystä 50 euron perusmaksusta, 

johon lisätään kiinteistön koosta sekä käyttötarkoituksesta perustuva kerroin 

maksun määräytyminen esitellään taulukossa 2. Hulevesimaksu on vuosittain 
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perittävä maksu, joka peritään kiinteistöä omistavalta tai pitkäaikaisella. 

vuokrasopimuksella vuokratusta kaupungin tonttialalta sijaitsevalta alueelta, 

jossa kaupungin hulevesijärjestelmä vaikuttaa [9.]  

 

 

Taulukko 2. Hulevesimaksun erittely Turussa [9] 

 

 

5          Hulevesien mitoittaminen 
 
 
Hulevesijärjestelmien mitoitus tapahtuu ennalta sovitun sade- tai 

sulamistapahtuman todennäköiselle hulevesivirtaamalle tai määrälle. 

Rakennetuilla alueilla tarvittavan mitoitustilanteen tarpeen aiheuttaa yleisimmin 

vesisade, kun taas hulevesien johtamisessa käytettyjen menetelmien 

mittaamisperusteena on hetkellinen virtaama, joka on riippuvainen sateen 

rankkuudesta. Hulevesien varastoinnissa ja käsittelyssä käytettävien 

hulevesijärjestelmien sekä rakenteiden mitoitusperuste on hulevesienmäärä eli 

tilavuus, joka riippuu sadevesimäärästä [10.] 

 

Mitoitusvirtaama pystytään laskemaan alla seuraavasta kuvasta (kuva 11) 
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Kuva 11. Sadeveden mitoitusvirtaaman laskeminen [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59LIITE 7

Sadevesilaitteiston mitoitus

1 Yleistä 

Sadevesiviemäri mitoitetaan viettoviemärinä, jossa vaakaviemärit mitoitetaan täyden putken virtaamille (täyt-

tösuhde 1) ja  pystyviemärit täyttösuhteelle 1/3. Kohdassa 3 esitetty sadevesiviemärin mitoitus perustuu näihin 

täyttösuhteisiin. 

2 Mitoitusvirtaama

Sadeveden mitoitusvirtaama (q) lasketaan kaavasta

q = q
s
 ( k

1
 A + k

2
 A + ... + k

n
 A

n
) dm3/s (1)

jossa

q
s
 on mitoitussade (dm3/s/m2) 

  Yleensä q
s
 = 0,015 dm3/s/m2, tulvimisen haitallisuudesta riippuen ja

  paikallinen viranomaisen luvalla voidaan käyttää arvoja q
s
 = 0,010 - 0,020 dm3/s/m²,

k
n
 valumiskerroin osa-alueella,

 k = 1,0, katot, asfaltti-, betoni- ja muut tiiviit päällysteet,

 k = 0,7, sorapäällysteet,

 k = 0,3, nurmikot ja päällystämättömät pinnat,

A
n
 valuma-alueen osan pinta-ala (m2) vaakasuoralle pinnalle projisoituna.

3 Sadevesiviemärin mitoitus

Viettoviemärinä toimiva sadevesijärjestelmä mitoitetaan kuvien 1–3 avulla.

Mitoituksessa huomioidaan seuraavat seikat: 

– Pystyviemärin siirto suoritetaan vastaavasti kuin jätevesiviemärissä.

– Maahan sijoitettavan viemärin pienin koko on DN 70.  

– Sadevesikaivosta lähtevän viemärin pienin koko on DN 100.

– Sadevesiviemärin putkikokoa ei saa pienentää virtaussuunnassa.
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6           Yhteenveto 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella päivitettyä hulevesiasetusta ja 

sen toteuttamista Varsinais-Suomessa. Lisäksi työssä tarkasteltiin, mitä 

vaatimuksia huleveden pois johtamiselle on säännöstelty taajama sekä haja-

asutusalueilla ja miten säädöksissä määritellään huleveden poisjohtaminen 

erinäisissä tilanteissa. Työssä käsiteltiin myös huleveden viivyttämiseen, 

poisjohtamiseen sekä imeyttämiseen käytettäviä tekniikoita sekä 

hulevesikustannuksia kuluttajille. 

 

Työ antaa käytännöllisen perustan huleveden hallinointiin liittyvistä tekniikoista 

sekä niistä aiheutuvista kustannuksista kiinteistön omistajille. Opinnäytetyöstä on 

hyötyä tavallisille kuluttajille, jotka haluavat perehtyä hulevesijärjestelmien 

toimintaan sekä niihin liittyviin aspekteihin. 
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www.meltex.fi

Hulevesitunneli 300

Hulevesitunneli kiinteistöjen sade- ja  
sulamisvesien tontilla tapahtuvaan  
viivytykseen ja imeytykseen.

 

Tekniset tiedot

Nimellistilavuus (l) 300

Materiaali polypropeeni

Väri musta

Tilan tarve 3-25m2 moduulien määrästä riippuen

Toimintaperiaate Tunneli, joka täyttyy sateella ja varastoi sadevettä, kunnes se imeytyy maaperään.

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi LVI-numero Tuotenimike kpl/pakkaus Myyntiyksikkö

123200 Hulevesitunneli 300 40 / lava kpl
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www.meltex.fi

Viivytyskaivo Carat S

Kiinteistökohtainen hulevesien  
viivytysjärjestelmä sade- ja  
sulamisvesien virtaamien 
hidastamiseen.

Tekniset tiedot

Väri musta

Nimikkeet

Tuotekoodi LVI-numero Tuotenimike kpl/pakkaus Myyntiyksikkö

123215 Viivytyskaivo 2700ltr Carat 1 kpl

123220 Viivytyskaivo 3750ltr Carat 1 kpl
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www.meltex.fi

ACO Stormbrixx SD

ACO Stormbrixx on 
moduulirakenteinen 
hulevesikasettijärjestelmä hulevesien  
imeyttämiseen ja viivyttämiseen.

Nimikkeet

Tuotekoodi LVI-numero Tuotenimike kpl/pakkaus Myyntiyksikkö

123250 ACO Stormbrixx kasettielementti SD 314090 1 kpl

123255 ACO Stormbrixx sivupaneeli SD 314091 1 kpl

123260 ACO Stormbrixx kansielementti SD 314092 1 kpl

123265 ACO Stormbrixx 3-tieliitin SD 314093 1 kpl

123270 ACO Stormbrixx hk alaosa 400/315 SB3000 1 kpl

123275 ACO Teleskooppi 315 mm 2,2 m sis. kansi SB3220 1 kpl

123280 ACO Stormbrixx tarkastuskaivon adapteri SD 314075 1 kpl

123285 ACO Stormbrixx D110 liitosyhde 314026 1 kpl

123290 ACO Stormbrixx D160 liitosyhde 314027 1 kpl

123295 ACO Stormbrixx D200 liitosyhde 314028 1 kpl

123300 ACO Stormbrixx D250 liitosyhde 314048 1 kpl

123305 ACO Stormbrixx D315 liitosyhde 314029 1 kpl

123310 ACO Stormbrixx D400 liitosyhde 314030 1 kpl


