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1 Tausta
Etelä-Siilinjärven hulevesiselvityksen tarkoituksena on tuottaa
yleispiirteinen selvitys kaavoituksen tarpeisiin alueen hulevesien
hallinnasta. Lisäksi selvityksellä esitetään hulevesien vaikutus alueen
luontoarvoihin ja vesistöihin.
Hulevesiselvitys koostuu seuraavista osiosta:
Lähtötiedot ja alueen nykytilan kuvaus
Valuma-aluemallinnus
Riskikartoitus
Kokonaisarvio yleiskaavaluonnoksen vaikutuksista
Suositukset jatkotoimenpiteiksi
Hulevesiselvitystä varten on yleiskaava-alueesta rajattu kuusi
pääaluetta, joilla muutokset tulevat olemaan merkittävimmät (kuva 1).
Tarkastelu tehdään valuma-alueperusteisesti kaava-aluetta laajemmalla
alueella, mutta toimenpide-ehdotukset rajataan pääalueille. Kaavaalueella sijaitsee kaksi maiseman ja luonnon kannalta arvokasta
purouomaa, joiden säilyminen on huomioitu hulevesiselvityksessä.
Hulevesiselvitys on laadittu konsulttityönä Pöyry Finland Oy:ssä kesällä
2012. Konsultin työryhmään ovat kuuluneet maisema-arkkitehti, HTM
Elisa Lähde, DI Leena Sänkiaho, TkT Terhi Renko, FM Soile Turkulainen
sekä insinööri Juha Riihiranta. Siilinjärven kunnalta työtä ovat
ohjanneet yleiskaava-arkkitehti Iivo Vänskä ja kaavoituspäällikkö Timo
Nenonen.
Keskeisiä työssä käytettyjä hulevesitermejä:
i. Hulevesi: Rakennetuilla alueilla maan pinnalta, rakennusten katoilta
tai muilta vastaavilta pinnoilta pintavaluntana muodostunut vesi.
Suomen ilmastossa hulevesiä muodostuu sade- tai sulamisvesistä.
ii. Hulevesien hallinta: Hulevesien muodostumiseen, johtamiseen ja
käsittelyyn liittyvät toimenpiteet. Kokonaisvaltainen hulevesien hallinta
yhdistää toisiinsa hulevesien määrän ja laadun hallinnan sekä
kaupunkimaiseman viihtyisyyden ja hyvän ekologisen tilan edistämisen.
iii. Pintavalunta: Maan pinnalle kertyneen irtoveden virtaaminen maan
pintaa pitkin. Pintavalunnan edellytyksenä on että sateen intensiteetti
ylittää maan imeyntäkyvyn tai maaperän vesivarasto täyttyy vettymisen
tai jäätymisen seurauksena.

Kuva 1: Yleiskaavakartta. Hulevesitarkastelun pääalueet on rajattu
kartassa punaisella.

iv. Pintavaluntakerroin: Sadannasta tai sulannasta välittömäksi
pintavalunnaksi muodostuva osuus. Vastaa kirjallisuudessa esiintyviä
termejä valumiskerroin ja valumakerroin.
v. Viivyttäminen: Huleveden virtauksen hidastaminen.
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2 Lähtötiedot
2.1

Yleiskaavaluonnos

Työssä käytetään 13.2.2012 päivättyä Etelä-Siilinjärven
yleiskaavaluonnosta. Yleiskaavassa määritellään Etelä-Siilinjärven
asema kuntarakenteessa sekä osana Kuopion kaupunkiseutua.
Yleiskaavan keskeisin tavoite on sovittaa yhteen kasvutavoitteiden
mukaiset, uudet, asemakaavoitettavat asuin- ja työpaikka-alueet
ympäristöarvojen ja häiriötekijöiden kanssa.
Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven ja Kuopion välissä noin 10 km
päässä molemmista keskustoista. Alue on suurimmaksi osaksi
vesistöjen ympäröimä. Etelässä alue rajautuu Kuopion kaupungin
rajaan. Pohjoisesta luoteeseen raja kulkee Säyneenjoelta Haapamäen
tilan länsipuolelta Savilahteen pääasiassa kiinteistörajoja pitkin.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4500 hehtaaria, josta osa on
vesialuetta. Suunnittelualue käsittää Paasisalon, Jännevirran kylän,
lentoaseman alueen, Toivalan, Vuorelan ja Metsäkoulun taajamat sekä
niiden väliin jäävät teollisuus-, työpaikka- ja haja-asutusalueet sekä
maa- ja metsätalousalueet.

2.2

Maastomalli

Työssä laadittiin yleiskaava-alueelle korkeusmalli, joka kuvaa alueen
topografiaa. Mallia hyödynnettiin valuma-alueiden määrittämisessä ja
käytetty hulevesiselvitykseen liittyvien teemakarttojen pohjana.
Mallissa on hyödynnetty Maanmittauslaitoksen korkomallia (2 m).

2.3

Kasvillisuus ja suojelukohteet

Luonnonsuojelukohteet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja Naturakohteet haettiin ympäristöhallinnon OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelusta. Lisäksi lähteenä on käytetty kaavaselosteessa esitettyjä
maisema- ja luontotietoja.

2.4

Vesistöt

Kuva 2: Korkeusmalli (yleiskaava-alue rajattu pistekatkoviivalla)

Tiedot vesistöistä on koottu ympäristöhallinnon OIVA - ympäristö- ja
paikkatietopalvelusta sekä Siilinjärven kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisilta eri vedenlaatututkimuksiin liittyen.
Pistekuormituksen arvioinnissa on käytetty lähtötietoina alueella
jätettyjä ympäristölupahakemuksia. Vesistökuormituksen laskennassa
käytetyt ominaiskuormitusluvut perustuvat kirjallisuuslähteisiin. Tiedot
junaradan alittavista rummuista ja silloista on saatu VR Tracksiltä.
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3 Suunnittelualueen nykytilan kuvaus
3.1

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven ja Kuopion välissä noin 10 km
päässä molemmista keskustoista. Alue on suurimmaksi osaksi
vesistöjen ympäröimä. Etelässä alue rajautuu Kuopion kaupungin
rajaan. Pohjoisesta luoteeseen raja kulkee Säyneenjoelta Haapamäen
tilan länsipuolelta Savilahteen pääasiassa kiinteistörajoja pitkin.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4500 hehtaaria, josta osa on
vesialuetta. Suunnittelualue käsittää Paasisalon, Jännevirran kylän,
lentoaseman alueen, Toivalan, Vuorelan ja Metsäkoulun taajamat sekä
niiden väliin jäävät teollisuus-, työpaikka- ja haja-asutusalueet sekä
maa- ja metsätalousalueet.

Kinnulanniemi (130 mvp). Alueen kaltevuustasot ovat suurimmillaan yli
30 %, mutta keskimäärin alle 10 %. (Kuva 2)

Kuva 5: Pohjavesialueiden sijoittuminen kaava-alueeseen nähden
(Ympäristöhallinto, 2012) Liite 2

Kallioselänteiden ja moreenimuodostumien väliin on muodostunut
laaksoja ja puronvarsilehtoja, joiden maaperä on pääsääntöisesti savea
ja hiesua (Kuva 4). Vesistöt rajaavat aluetta lähes joka suunnalta ja
rannoilla maaperä on savea ja hiesua. Siilinjärven harjumuodostuma
kulkee Iso-Jälän pohjoispuolelta Kuopion lentoaseman suuntaan. Turvemuodostumia tai soita alueella on vähän.

3.4

Pintavedet

3.4.1

Etelä-Siilinjärven alueen vesistöt

Tarkasteltava valuma-alue kuuluu Vuoksen vesienhoidon alueeseen
(Kuva 6). Vesistöalueiden raja kulkee kaava-alueen läpi luoteiskaakkosuunnassa. Valuma-alue kuuluu itäpuolella Nilsiän reittiin ja
länsipuolella Kallaveden vesistöalueeseen.

Kuva 4: Kaava-alueen maaperä (Ympäristöhallinto, 2012), Liite 1

3.3

Pohjavesialueet

Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita (Kuva 5). Iso-Jälään kohdistuva
kuormitus vaikuttaa välillisesti Jälänniemen I -luokan pohjavesialueeseen, joka sijaitsee Kuopion lentoaseman pohjoispuolella.
Alueella sijaitsee Jälänniemen vedenottamo, jonka antoisuus perustuu
rantaimeytykseen. Pohjavesialue on siten alttiina Iso-Jälän välityksellä
tapahtuvalle pilaantumiselle.
Kuva 3: Kaava-alueen sijainti (Lähde: Etelä-Siilinjärven yleiskaava,
Kaavaselostus)

3.2

Kuva 6: Kaava-alueen sijoittuminen Vuoksen vesienhoitoalueelle (Lähde
Valtion ympäristöhallinto, 2010)
Lähes koko tarkastelualue rajautuu aluetta ympäröiviin vesistöihin.
Pohjoisesta luoteeseen raja kulkee Säyneenjokea pitkin Iso-Jälän
järveen. Iso-Jälän pinta-ala on noin 730 ha, tilavuus 64,7 milj. m3,
keskisyvyys 8,88 m ja suurin syvyys 47,56 m. Järvi on kirkasvetinen ja
vedenlaatu on hyvä.
Iso-Jälä yhtyy salmen kautta Kuopion lentoaseman pohjoispuolella
Juurusveteen, joka rajaa alueen itäpuolelta. Juurusveden pinta-ala on
9394 ha. Alueen kaakkoispuolelta aluetta rajaa Jännevirran salmi sekä
Kotkatvesi. Länsipuolella alue rajoittuu Räimänlahteen ja Virtasalmeen,
jotka kuuluvat Kallaveteen.

Topografia ja maaperä

Alue on osa Pohjois-Savolle tyypillistä kallio-moreeniselännettä, joka
kulkee kaakkois-luodesuunnassa. Alue on jyrkkäpiirteistä,
ruhjelaaksojen muovaamaa vaihtelevaa korkokuvaa. Alueen topografia
on vaihtelevaa ja korkeuserot vaihtelevat yli 100 metriä. Järvien
vedenpinnan taso on keskimäärin 81,5 mvp, mikä muodostaa
maiseman perustason. Alueen eteläpuolella kohoaa Uuhimäki yli
220 mvp. Muita korkeita mäkiä ovat: Soidinmäki (190 mvp),
Ruskeamäki (175 mvp), Hanhimäki (155 mvp), Vehkamäki (140 mvp) ja

Tarkastelualueella sijaitsee kaksi pienempää järveä sekä kolme lampea:
etelässä osittain Karppinen, kaakossa Säyneenjärvi (4,4ha) ja luoteessa
Iso sekä Pieni Hanhilampi (1,5 ha sekä 1,2 ha). Iso ja Pieni Hanhilampi
laskevat purouomaa pitkin alueelle nimeltä Kumpu-Jälä aina
Suininlahteen asti. Kumpu-Jälän alueella on aikoinaan sijainnut järvi,
joka on kuivatettu viljelysmaaksi. Alue toimii myös tulvatasanteena.
Leppälampi sijaitsee Kuopion lentoaseman eteläpuolella.
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Taulukko 1: Alueen järvien tunnuslukuja
Pinta-ala (ha)
Iso-Jälä
Juurusvesi
Kallavesi

730
9394
31060

Valuma-alue
(km2)
38,3
5472
13125

Keskisyvyys (m)
8,9
8,3
9,7

Alueella on kaksi päävaluma-aluetta ja päävedenjakaja kulkee luoteiskaakkosuunnassa alueen halki. Alueen purot saavat alkunsa moreenimäkien alarinteiltä.
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokantaan on kerätty mittaustietoja IsoJälän vedenlaadusta. Iso-Jälä on luokiteltu vähähumuksiseksi järveksi,
joka on luokiteltu laadultaan hyväksi, joskin happipitoisuus saattaa
talvisin olla huono järven yli 40 metrin syvänteessä. Juurusveden laatu
on luokiteltu hyväksi sekä biologisten, ekologisten että fysikaaliskemiallisten parametrien osalta. Kallavesi on suuri humusjärvi, joka on
luokiteltu tilaltaan hyväksi.
3.4.2

Pistekuormitus

Pistekuormituksella tarkoitetaan päästölähdettä, joka voidaan
yksinkertaisesti määrittää ja rajata. Iso-Jälän valuma-alueella sijaitsee
kaksi pistekuormittajaa: Kuopion lentokenttä ja maankaatopaikka.
Kuopion lentokenttä ja Karjalan lennoston toiminta
Yksi kaava-alueen merkittävimmistä vesistöjen kuormittajista on
Kuopion lentokenttä ja siellä käytettävät liukkaudentorjunta- sekä
jäänestoaineet. Liukkauden torjunnassa on käytetty aikaisemmin ureaa,
mutta tällä nykyisin käytetään helpommin hajoavia formaatteja.
Vuonna 2009 myönnetty ympäristölupa velvoittaa lentokentän
aloittamaan glykolipitoisten vesien käsittelyn vuoden 2012 loppuun
mennessä. Vuonna 2007 arvioitiin lentokentältä muodostuvan BODkuormituksen olevan yhteensä 43 t, josta Iso-Jälään kulkeutui 24t.

toteutumisen myötä. Metsää valuma-alueesta on noin 63 %. Tämä
osuus tulee pienentymään noin 9% kaavoituksen myötä. Hajaasutuksen aiheuttama jätevesikuormitus on vähäistä, sillä Siilinjärven
vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ulottuu lähes koko kaava-alueelle,
lukuun ottamatta osaa Iso-Jälän rannalla sijaitsevia haja-asutusalueita.
Tarkempi nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön perustuva
kuormitusarvio on esitetty kappaleessa 5.3.
Hulevesikuormitus on pääosin peräisin Toivalan, Vuorelan ja
Metsäkoulun taajamista sekä aluetta halkovista teistä. Koko alueesta
tiiviisti rakennettua aluetta, jolla valuntakerroin on yli 0,4, on vain
noin 4 %. Kaavan toteutuessa tiivisti rakennetun alueen osuus kasvaa
8 %:iin.

3.5

Luonnonsuojelullisesti

arvokkaat

kohteet

ja

suojelualueet

Kuva 8: Suininlahden puro

Maankaatopaikka
Alueen pohjoisosassa Säyneenjoen varrella sijaitsee Siilinjärven kunnan
maankaatopaikka, joka on otettu käyttöön 2004. Maankaatopaikalle on
rakennettu kaksiosainen laskutusallas, jolla pyritään vähentämään
kiintoainepitoisuutta.
Haja-kuormitus

Noin 20 % tarkasteltavasta valuma-alueesta on peltoa tai niittyä.
Peltomaan osuus tulee pienentymään hieman yleiskaavan

1. Suininlahden puro
- Noin kilometrin mittainen puro ja
puronvarsimetsäalue, joka on etenkin alaosasta hyvin
luonnontilainen. Alueella on rehevää lehtoa, laajoja
kotkansiipikasvustoja ja lahopuustoista sekametsää,
jossa kasvaa järeitä haapoja. Kivikkoinen purouoma on
uurtunut syvälle maaperään ja reunat ovat paikoin
hyvin jyrkät. Yläosassa puro virtaa rakennetun alueen
läpi, mutta puronvarsikasvillisuus on rehevää.
Purolaakson alaosaan sijoittuu liito-oravareviiri.

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita eikä
luonnonsuojelualueita (Kuva 7). Kaava-alueelle tehdyissä
luontoselvityksissä todettuja huomionarvoisia luontokohteita ovat mm.
muutamat luonnontilaiset purot, norot ja lähteet, jotka ovat vesilailla
suojeltuja kohteita ja joiden lähiympäristöt kuuluvat metsälain 10§:n
erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Muita metsälakikohteita alueella
ovat rehevät lehtolaikut, kalliot ja suot. Lisäksi kaava-alueella on liitooravaesiintymiä ja linnustoltaan arvokkaita alueita. Kaavassa osa niistä
tullaan osoittamaan luonnonsuojelualueiksi (sl), luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo) tai liitooravan lisääntymis- ja levähdysalueiksi (s1).

Puolustusvoimien alueella sijaitsevilla ampumaradoilla ei
ympäristöluvassa oleteta olevan pintavesiä pilaavaa vaikutusta.
Raskasmetallit sitoutuvat pääosin maaperään.

3.4.3

lueteltu kohteista ne, joihin liittyy pienvesiä tai kosteikkoja ja jotka sen
vuoksi ovat herkkiä vesitaloudessa tai veden laadussa tapahtuville
muutoksille. Niistä kohteista, joiden lähiympäristössä yleiskaavassa
osoitettu maankäyttö aiheuttaa huomattavia muutoksia (ks. Luku 4.2.2)
on esitetty lyhyet kuvaukset.

Kuva 7: Kaava-alueen suojelukohteet
Arvokkaiden luontokohteiden kuvaukset ja rajaukset on esitetty
kaavaselostuksen liitteenä olevassa luontoselvityksessä. Seuraavassa on
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2. Kalliolahdenmäen puro
- Noin puolen kilometrin mittainen puro, jonka varressa
on yläosassa rehevää kivikkoista lehtoa ja alaosassa
metsitettyä pelto ja rehevää luhtaa.
3. Kalliolahden lähdepuro
- Yläosassa on lähteisiä tihkupintoja ja alaosassa puro,
jonka varrella kasvaa kotkansiipeä.
4. Säyneenjärven puro
5. Säyneenjoki
6. Tervapuro
7. Haaparinteen puro
8. Hanhimäen suo, puro ja lähde

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Limalahden lähteikkö ja korpi
Paasisalon Pitkälahden puro
Paasisalon luoteisosan puro
Paasisalon pohjoisosan noro
Vehkasuo
Kumpu-Jälän lasku-uoma

5

6

7
9
14
8
11

3

12

1

2

4
10

13

Kuva 9: Kaava-alueen purouomat numeroituna
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4 Valuma-aluemallinnus
4.1

Pienvaluma-alueet

Tarkasteltavalla alueella kulkee päävedenjakaja luoteiskaakkosuunnassa. Alue on jaettu neljään eri osavaluma-alueeseen (A D) purojen sekä uomien purkupisteiden mukaan. Valuma-alueelta A
laskevat vedet alueen itäpuolelle Siilinsalmeen, valuma-alueelta B ja C
Iso-Jälään ja alueelta D Juurusveteen (Kuva 10).
Osa-valuma-alueet on jaettu vielä pienvaluma-alueisiin alueen
topografiaan, vedenjakajiin, pintavesiin sekä nykyiseen infrastruktuuriin
perustuen. Näiden pienvaluma-alueiden maankäytön muutosta
tutkimalla selvitettiin yleiskaavan mukaisen rakentamisen vaikutusta
alueen pintavesiolosuhteisiin. Tarkastelu on tehty valumaaluelähtöisesti, jolloin tarkasteltava alue on yleiskaavassa esitettyä
aluetta hieman laajempi. Kuopion lentokenttä on jätetty kaava- ja
valuma-aluetarkastelun ulkopuolelle, koska alueelle ei ole kaavassa
esitetty maankäytön muutoksia ja alueella on jo oma, ympäristölupaan
liittyvä hulevesien hallinnansuunnitelma.
Maankäytön muutokset aiheuttavat muutoksia veden kiertokulussa,
kun kasvillisuutta sekä vettä pidättävää maan pintakerrosta poistetaan,
painanteita tasataan ja rakennetaan heikosti vettä läpäiseviä pintoja.
Välitöntä pintavalunnan määrää ja muodostumista kuvaava parametri
on aluekohtainen valuntakerroin. Valuntakerroin on kyseiseltä valumaalueelta välittömästi pintavaluntana poistuvan veden osuus alueen
kokonaissadannasta erilaisten häviöiden, kuten haihtumisen,
pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidättymisen jälkeen. Esimerkiksi
tiiviiden kerrostalokortteleiden valuntakerroin on korkeampi kuin
peltoalueen, koska kovia vettä läpäisemättömiä pintoja on enemmän ja
valuntaa hidastavia ja imeyttäviä painanteita on yleensä vähemmän.
Valuntakerrointa ja sateen määrää käytetään hulevesirakenteiden
mitoituksessa. Valuntakertoimen kasvaessa yli 0,25 on alkaa huleveden
osuus valunnasta olla alueellisesti huomattava.

Kuva 10: Pienvaluma-aluejako (A, B, C ja D) ja kaava-alueen pintavedet:
Mitä tummemman vihreä pienvaluma-alue on, sitä useammasta
valuma-alueen yläpuolisesta pienvaluma-alueesta siihen virtaa vesiä ja
sitä suurempi teoreettinen riski hulevesien aiheuttamiin ongelmiin
alueella on. (Liite 3)

Valuntakertoimen muutos valuma-alueen yläosassa heijastuu koko
valuma-alueelle. Lisääntyneet hulevesivirtaaman johdosta riskit
eroosioon, tulvimiseen ja veden laadun heikkenemiseen kasvavat.
Hulevesimäärien muutosta tulisi pyrkiä hallitsemaan maankäytön
muutoksista huolimatta. Tehokkainta hulevesien hallinta on
hajautetusti niiden syntylähteellä, jolloin hulevesiratkaisut
muodostavat kattavan verkoston koko suunnittelualueen niihin
kohteisiin, joissa merkittäviä valuntakertoimen muutoksia tapahtuu.
Hajautettu käsittely mahdollistaa parhaiten myös hulevesien
hyötykäytön.
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4.2

Nykyisen maankäytön ja yleiskaava-luonnoksen

Valtatie 5 ja Viitosen väliin jäävään kiilaan Kumpu-Jälän peltoaukean
alueelle kaavoitetaan kaupallisen palvelun aluetta, työpaikka-aluetta
sekä pientalovaltaista asuntoaluetta. Kaupallisen palvelun alueella on
vahvistettu asemakaava. Alueen keskellä virtaa puro, joka on osittain
luokiteltu maiseman kannalta arvokkaaksi. Alue on ollut aikaisemmin
pääsääntöisesti maataloustalousaluetta.

mukaisen maankäytön vertailu
4.2.1

Toiminnalliset muutokset

Tähän tarkasteluun on poimittu yleiskaavaluonnoksesta ne alueet, joilla
maankäytön muutokset tulevat olemaan merkittävimmät. Alueet on
esitetty oheisissa kuvissa.
Valtatie 5 itäpuolelle Toivalan ja Vuorelan teollisuusalueelle
kaavoitetaan työpaikka-alueita ja länsipuolelle Vuorelaan kaavoitetaan
kerrostaloalueita sekä suojaviheralueita. Alueella on jo ennestään
vastaavia toimintoja ja osaan yleiskaavassa osoitetuista alueista on jo
laadittu asemakaava.

Kuva 12: Vt 9 ympäristö Toivala
Pyörrelahden ja Metsäkoulun alueille Viitosen varrelle kaavoitetaan
työpaikka-alueita sekä asuinalueita. Kaava-alueen pohjoisosaan
osoitetaan lisää pientalovaltaista aluetta.

Kuva 14: Vt 5 ja Viitosen välinen alue
4.2.2

Pintavaluntakertoimien muutokset

Eri maankäyttötyypeille määriteltyjä pintavaluntakertoimia (Taulukko
2) on käytetty tässä yhteydessä kuvaamaan alueella vallitsevia yleisiä
pintavesiolosuhteita. Pienvaluma-alueille on laskettu keskimääräiset
valuntakertoimet sekä nykytilanteessa että yleiskaavan osoittamassa
tilanteessa. Valuntakertoimien laskemisessa otettiin huomioon eri
maankäyttömuotojen prosentuaalinen jakautuminen pienvalumaalueella. Pienvaluma-alueiden valuntakertoimet nykytilanteessa ja
kaavoituksen aiheuttama muutos on esitetty taulukossa 3 sekä
tarkempi maankäyttö valuma-alueittain raportin liitteissä 4ja 5.
Taulukko 2: Työssä käytetyt pintavaluntakertoimet
maankäyttömuodoittain.

Kuva 11: Vuorelan alue
Rissalan yrityskylä sijoittuu Vt 9 etelä- ja pohjoispuolelle ja alue kattaa
noin 36 hehtaarin alueen. Alueen eteläpuolelle on jo rakennettu uutta
kunnallistekniikkaa sekä tasausallas hulevesien viivyttämiseen. Toivalan
nykyinen pientaloalue laajenee Vt 9 pohjoispuolelle. Lisäksi alueelle on
osoitettu palveluja ja kerrostaloja.

Kuva 13: Viitosen ympäristö ja Pyöreälahden ranta
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Pelto / Niitty
Metsä
Harva pientaloalue
Tiivis pientaloalue
Kerrostaloalue
Keskustatoimintojen alue
Liikennealue
Teoll. /Kaupall./ Palvelutoimintojen
alue
Vesistö

0,25
0,15
0,2
0,25
0,4
0,5
0,8
0,6
1

Mikäli valuntakertoimessa tapahtuva muutos on suuri (> 30 %), se
ilmentää erityistä tarvetta kiinnittää huomiota hulevesien
luonnonmukaiseen hallintaan sekä pienvaluma-alueen sisällä että sen
virtaamasuunnassa alapuolella sijaitsevilla pienvaluma-alueilla ja
pintavesiuomissa (Kuva 15).

rakennetuilla alueilla kevättulvat usein pienenevät, sillä lumet
joudutaan usein kasaamaa tai siirtämään pois alueelta.
Taulukko 3: Valuntakertoimet pienvaluma-alueittain nykytilanteessa
sekä kaavoituksen vaikutukset valuntakertoimiin.

tiivistämään aluetta. Myös Valtatie 5 itäpuolelle sijoittuva ToivalaVuorelan työpaikka-alue tulee kasvamaan ja päällystetyn pinnan määrä
alueella lisääntyy. Valuntakerroin tulee olemaan 0,50. Alueen A8 vedet
valuvat hulevesiverkostossa ja avouomissa tien länsiosan kautta rannan
läheisyydessä sijaitsevaan kosteikkoon, joka toimii veden laadun
tasaajana.
Alueelle D ei ole osoitettu kaavassa merkittäviä muutoksia eikä
valuntakertoimissa ole havaittavissa kasvua.

Kuva 15: Muutos valuntakertoimessa nykytilan ja yleiskaavan välillä:
Punainen väri osoittaa pintavalunnan merkittävää kasvua ja ruskea väri
pintavalunnan merkittävää kasvua pienvaluma-alueen yläpuolisilla
alueilla. Alueella C5 kasvu on poikkeuksellisen suurta. (Liite 6)
Yleiskaavan aiheuttamat muutoksen näkyvät erityisesti alueella C5,
jossa 115 ha maa- ja metsätalousvaltainen alue tullaan muuttamaan
metsästä pääosin työpaikka-alueeksi. Valuntakertoimen arvioidaan
kasvavan 116 % nykytilanteeseen nähden. Valuntakertoimen suuruus
tulee olemaan 0,37. Myös alueilla C2 ja C3 tapahtuu merkittäviä
muutoksia kun alueelle rakennetaan työpaikka sekä asuinalueita. Näillä
virtaamamuutoksilla voi olla myös vaikutuksia alueen maisemallisesti
arvokkaisiin puroihin, ellei alueelle rakenneta hulevesien
viivytysrakenteita. Kalliolahteen valuma-alueelta C5 laskeva puro
sijoittuu jyrkkäreunaiseen uomaan ja uoman päälle on kaavassa
osoitettu työpaikka-alue.
Myös alueella B14 tapahtuu merkittävää muutosta valuntakertoimessa.
Alueelle sijoittuu esimerkiksi työpaikka- ja energiahuollonalueet.
Muutos valunnassa heijastuu myös alajuoksulle valuma-alueille B15B17. Alueelle B15 on suunnitteilla kaupallisten palveluiden alue, jolle
voidaan rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tälle alueelle on
suunnitteilla hulevesien viivytys ja imeytysrakenteita, joilla pyritään
vähentämään rakentamisen aiheuttamia laadullisia ja määrällisiä
muutoksia. Alueella virtaamaa rajoittavat maa- ja rautateiden sillat ja
rummut. Kumpu-Jälältä Suininlahteen kulkevassa uomassa esiintyy
kevättulvia erityisesti Valtatie 5 länsipuolella. Rakennettaessa tulee
huomioida tulvatasateille aiheutuvat muutokset. Oletuksena on, että

Alueelle A8, Vuorelaan Valtatie 5 länsipuolelle, sijoitetaan kerrostaloja
noin 22 ha alueelle. Alue toimii tällä hetkellä suojaviheralueena ja
viivyttää liikennealueelta tulevia hulevesivirtaamia avouomissa. Tämän
alueen osittainen päällystäminen ei lisää merkittävästi koko
pienvaluma-alueen valuntakerrointa, mutta saattaa olla paikallisesti
merkittävä muutos. Alue on jo osittain rakennettu, ja muutos tulee
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oheisessa kuvassa 16. Lisäksi alueella on muuhun infrastruktuuriin
kuuluvaa hulevesiverkostoa, siltoja ja avo-ojia, joilla on vaikutusta
veden virtaukseen.

5 Riskien tunnistaminen ja
paikallistaminen
Maankäytön muutokset muuttavat pintavesiolosuhteita.
Pintavesiolosuhteiden muutoksesta aiheutuvia riskejä tunnistettiin
seuraavasti:
Nykyisten johtamisrakenteiden kuormituksen kasvu
Pintavesiuomien tulviminen ja niiden eroosion lisääntyminen
Vesistökuormituksen muutos
Rakentamisen aikainen muutos
Arvokkaissa luontokohteissa tapahtuvat muutokset
Pintavesiolosuhteiden muutoksista aiheutuvia vaikutuksia ja riskejä
tarkasteltiin pienvaluma-aluekohtaisesti sekä pienvaluma-alueen
vaikutusalueella. Riskejä arvioitiin tulevan olosuhdemuutoksen ja sen
voimakkuuden perusteella, ja arviossa otettiin huomioon lisäksi
paikalliset olosuhteet sekä pienvaluma-alueen kohteiden herkkyys
muutoksille. Pienvaluma-alue tunnistettiin riskialueeksi, mikäli
olosuhdemuutokset arvioitiin merkittäviksi, ja toisaalta alueella
todettiin herkkyyttä riskien esiintymiselle.

5.1

Nykyisten

johtamisrakenteiden

Etelä-Siilinjärven läpi kulkee sekä Valtatiet 5 ja 9 että KouvolaKontiomäki – rata. Teiden ja junaradan kuivatus vaikuttaa veden
virtaussuuntiin ja teiden alittavat rummut ja silta-aukot rajoittavat
veden virtausta. Junarata kulkee lähellä Iso-Jälän rantaa ja toimii siten
padottavana rakenteena valuma-alueille.

Kuva 18: Valtatien 9 alittava alikulku Kapteeninväylältä kuvattuna

kasvu

Valtatie 9 pohjoispuolelle on suunnitteilla sekä työpaikka- että
asuinalueita. Näillä alueilla ei ole rakennettua hulevesiverkostoa, ja
virtaama ohjautuu sekä Suininlahteen että Kalliolahteen puroja pitkin.

Kuva 17: Junaradan alittava rumpurakenne padottaa avo-ojan virtausta
Pyöreälahdessa valuma-alueella B7.
Alueilta B9-B17 muodostuva puro alittaa Vt 5, junaradan sekä Viitosen.
Alueelle B15 on asemakaava-alueelle suunnitteilla kaupan suuryksikkö,
jonka hulevesien hallinta tullaan ratkaisemaan imeyttämällä ja
viivyttämällä. Suunnitelmien mukaan, hulevesien määrän tai laadun ei
oleteta lisääntyvän näillä ratkaisuilla eikä toiminta lisää uoman
tulvariskiä. Alueen B15 pohjoispuolella hulevedet ohjataan
metsäuomaan, joka viivyttää hulevesiä ennen

Nykyinen vesihuoltolaitoksen ylläpitämä hulevesiverkosto, alueen
uomat ja radan alittavat rummut sekä alikulkutunnelit on esitetty

Valtatie 9 toimii padottavana rakenteena C-alueella. Suurimmat
muutokset valunnassa tulevat tapahtumaan Valtatie 9 eteläpuolella,
jossa metsätalousmaa tullaan muuttamaan teollisuus ja työpaikkaalueeksi. Tämän alueen maaperä on pääsääntöisesti savea, joten
imeyttäminen ei sovellu alueen hulevesien hallintaan. Alueen kuivatus
on toteutettu osittain avo-ojin ja hulevesiviemäreillä.

Alueilla B4, B6 ja B7 rata padottaa virtaamaa ja rakentamisen myötä
lisääntyvän valunnan takia saattavat rummut jäädä pieniksi.
Pyöreälahden ja Säyneenjoen välillä on harvakseltaan neljä Ø1000
rumpua, jotka alittavat radan. Valuma-alueiden B4 ja B6 kohdalla on
molemmilla yksi rumpu. Valunta alueella B4 tulee kasvamaan noin 26 %
ja vastaavasti alueella B6 20 %. Rumpujen välityskyky tulee tarkistaa
aluetta suunniteltaessa.

kuormituksen

Kuva 16: Kuvassa on esitetty nykyinen hulevesiverkosto, tiet sekä
rautatie. Karttaan on merkitty rautatien alittavat rummut ja sillat sekä
valtatie 9 osalta alikulut. (Liite 7)

kapasiteetti ja vaikutus purkupisteisiin on syytä tarkistaa maankäytön
muuttuessa verkoston latvaosassa.

Alueella B14 lisääntyvät työpaikka- alueet, joilla valunta tulee
kasvamaan. Alueen B14 halki kulkee lähivirkistysalue, jossa virtaa puro.
Puron ja sen rakenteiden välityskyky, tulviminen ja mahdollinen
hyödyntäminen hulevesien hallintaan tulee huomioida alueen B14
hulevesiratkaisuja suunniteltaessa. Myös alueen hulevesiverkoston
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Vt 5 länsipuolelle jäävä alue toimii tällä hetkellä suojaviheralueena ja
avouomana, johon virtaa vesiä valtatieltä ja sen jyrkiltä rampeilta. Alue
on tiheäkasvuista ja pidättää hyvin hulevesiä. Kerrostalokortteleiden
sijoittaminen lisää alueella syntyvää valuntaa ja vähentää veden
viipymää. Myös Vt 5 itäpuolelta syntyvät valumavedet johdetaan
rampin ja avouoman kautta. Valtatien, rautatien ja rampin ali
rakennettuihin rumpuihin kohdistuva virtaama tulee kasvamaan, ellei
hulevesien muodostumista vähennetä ja viivytystä tehdä valumaalueilla. Alavirtaan alueesta, Kallaveden Virtasalmen rannalla, sijaitsee
kosteikko, joka tasaa virtaamaa ja veden laatua ennen järveä. Tämän
alueen läheisyyteen on kaavassa osoitettu kerrostaloalueita.

Alueen uomat ovat maalajeiltaan pääosin hienojakoisia kitkamaalajeja
ja siten luonteeltaan eroosioherkkiä. Toisaalta uomien luontainen
morfologia palautuu paremmin kuin koheesiomailla ja eroosio ja
liettyminen ovat purojen luonnollisia prosesseja.
Valuma-alueella A valuntakerroin kasvaa merkittävästi vain
pienvaluma-alueella A8 ja jonkin verran pienvaluma-alueella A9.
Kaikilta osavaluma-alueilta valumareitit johtavat suoraan Siilinsalmeen,
jonka vuoksi pienvaluma-alueiden A8 ja A9 valunnan kasvun
aiheuttamat muutokset jäävät paikallisiksi eivätkä kumuloidu viereisiin
osavaluma-alueisiin.

5.2

Pintavesiuomien

tulviminen

ja

eroosion

lisääntyminen
Rakentamisen myötä pintavaluntaolosuhteet muuttuvat ja virtaamat
pääsääntöisesti kasvavat. Tämä kasvattaa riskiä pintavesiuomien
eroosiolle ja tulvimiselle. Silta-aukot ja teitä alittavat rummut ovat
tulvimisen kannalta keskeisiä rakenteita. Ongelmat kumuloituvat
pintavesiuomissa alavirtaan päin.
Paikallisen maankäytön muutosten aiheuttamaa riskiä pintavesien
tulvimiseen ja uomien lisääntyvään eroosioon on tarkasteltu
pienvaluma-aluekohtaisesti (Kuva 20). Jos alueen maankäytön
muutokset ja siitä johdettavissa oleva alueen keskimääräinen
pintavaluntakerroin muuttuu voimakkaasti, on koko alueen
hulevesijärjestelmän kehittämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Valuma-alueella C5 valuntakerroin kasvaa yli kaksinkertaiseksi, mutta
vaikutukset ovat sijoittuvat alueen länsiosaan sekä Kalliolahden puroon.
Alueella on esiintynyt eroosio-ongelmia tierakentamisen yhteydessä.
Valuma-alueella D ei ole oletettavissa muutoksia valunta-olosuhteisiin.

5.3

Vesistökuormituksen muutos

5.3.1

Pistekuormitus

Kaavassa ei ole esitetty kohteita, jotka lisäisivät tai vähentäisivät
merkittävästi pistekuormitusta. Polttoaineiden jakeluasemilla vaaditaan
öljynerottimet hulevesien käsittelyyn. Öljyn- ja hiekanerottimet
rakennetaan usein myös laajemmille paikoitusalueille.

Kuva19 : Valtatien 5 länsipuolella oleva ramppi Vuorelaan sekä
avouoma.
Alueen nykyinen lumenkaatopaikka sijaitsee alueella B14, mutta
kaavassa alueen siirtoa on ehdotettu alueelle C2. Lumenkaatopaikalta
voidaan olettaa valunnan lisääntyvän noin 15 mm/päivä (Bengtsson &
Westerstöm, 1992). Virtaama lumenkaatopaikalta lisää uomien
pohjavaluntaa, mutta verrattuna rankkasateiden aiheuttamiin
valuntoihin, on valunnan lisäys pieni. Uuden lumenkaatopaikan
yhteyteen suositellaan rakennettavan laskeutusallas, jolla voidaan
vaikuttaa sekä veden laatuun että viipymään. Alueen C2 valunta
kohdistuu Suinilahden puroon, joka on tunnistettu arvokkaaksi
luontokohteeksi. Jotta lumen sulannasta seuraava valunta olisi tasaista,
suositellaan lumien läjitystä mahdollisimman pienissä kasoissa koko
alueelle.

Kiintoaineen määrä lisääntyy sekä alueilla B9-B17 että C1-C3 ja lisäksi
eroosion oletetaan lisääntyvän näillä alueilla virtaaman lisääntyessä.
Kiintoaine kuorma kohdistuu Suinilahteen ja saattaa rehevöittää lahtea.

5.3.2

Kuva 20: Pintavesiuomien tulvimis- ja eroosioriskiarvio. (Liite 8)
Pienvaluma-alueilla B1–B8 valuntakertoimien muutokset ovat
suurimpia Iso-Jälään laskevilla pienvaluma-alueilla B4 ja B6 (Tervapuro).
Muutokset ovat paikallisia, koska yläpuolisilla pienvaluma-alueilla
valuntakertoimien muutokset ovat hyvin vähäisiä. Paikallisten
hulevesitulvien riskiä kasvattavat rannan läheisyydessä kulkevan
junaradan alittavien rumpujen jo nykytilanteessa vähäinen
virtauskapasiteetti.
Pienvaluma-alueilla B9–B17 tulvimisen ja eroosion riski kasvaa
merkittävästi, koska usean peräkkäisen pienvaluma-alueen muutokset
kumuloituvat alavirtaan. Suurinta muutos on pienvaluma-alueilla B14–
B17, joissa keskimääräinen valuntakerroin kasvaa 0,25:stä 0,30:een.
Valunnan kasvu lisää uoman virtaamaa, tulvimisriskiä ja eroosioriskiä.
Valuma-alueella C valuntakertoimien muutokset ovat suuria
pienvaluma-alueilla C1–C3 sekä pienvaluma-alueella C5. Alueilla C1-C3
muutokset kumuloituvat alavirtaan ja keskimääräinen valuntakerroin
kasvaa arvosta 0,19 arvoon 0,26. Tällainen valunnan kasvu peräkkäisillä
pienvaluma-alueilla lisää riskiä tulviin sekä uomaeroosioon.
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Hajakuormitus

Vesistöön kohdistuvan hajakuormituksen muutosta arvioitiin nykyisen
maankäytön ja yleiskaavan mukaisen maankäytön perusteella. Arviossa
ei huomioitu yleiskaavan kaavaratkaisuja tai aluevarauksia, joilla
voidaan vaikuttaa hulevesien hallintaan. Vesistökuormituksen osalta
arvioitiin kiintoainetta, kokonaisfosforia ja kokonaistyppeä. Tarkastelu
tehtiin eri maankäyttötyyppien ominaiskuormituslukujen perusteella
pienvaluma-aluekohtaisesti (Taulukko 4). Tarkastelussa ei huomioida
ilman-saasteiden aiheuttaman laskeuman vaikutuksia kuormitukseen
eikä rakentamisen aikaista kuormitusta.
Taulukko 4: Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen
ominaiskuormitusluvut eri maankäyttötyypeille (Tattari et al. 2008,
Vakkilainen et al. 2005.& Vuorenmaa et al. 2002).
Kiintoaine

Pelto / Niitty
Metsä
Harva pientaloalue
Tiivis pientaloalue
Kerrostaloalue
Keskustatoimintojen
alue
Liikennealue
Teoll. /Kaupall./
Palvelutoimintojen
alue

kg/km2/a
60000
1000
10000
10000
21000
45000
37000
79000

Kokonaisfosfori
kg/km2/a
137
15
24
24
38
142
41
86

Kokonaistyppi
kg/km2/a
1800
350
495
495
884
725
300
290

Ominaiskuormituslukujen perusteella tehty kuormitusarvio on suuntaa
antava, sillä vesistökuormitus vaihtelee hyvin paljon esimerkiksi
ajallisesti ja paikallisesti. Kuormitukseen vaikuttavat monet eri tekijät.
Esimerkiksi viljellyn maan vesistökuormitus vaihtelee suuresti riippuen
maalajista, kaltevuudesta, viljelymenetelmistä ja viljelykasveista.
Samoin metsämaalta aiheutuva vesistökuormitus vaihtelee riippuen
muun muassa metsätaloustoimenpiteistä. Luonnontilaiselta
metsäalueelta aiheutuva vesistökuormitus on hyvin pientä, kun taas
vesistökuormitus esimerkiksi kunnostusojituksen jälkeen on hyvin
suurta. Ojituksen aiheuttama vesistökuormitus laskee voimakkaasti
muutamassa vuodessa. Tässä kuormitusarviossa ei huomioitu muun
muassa edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta, vaan jokaiselle
maankäyttömuodolle annettiin yksi ominaiskuormitusluku

kuormitusparametria kohden. Metsämaan ominaiskuormitusluvussa on
otettu huomioon myös metsätaloustoimenpiteiden vaikutusta.
Tulokset on esitetty kuvaajissa 21–23 pienvaluma-aluekohtaisina
prosenttimuutoksina. Merkittävänä muutoksena voidaan pitää
kuormituksen yli 10 % muutosta. Tämän sivun taulukossa 5 on esitetty
valuma-aluekohtaiset nykyiset ja kaavan mukaiset kuormat (kg/a).
Taulukosta ilmenee myös valuma-alueet, jotka ovat alueen
merkittävimpiä kuormittajia.
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Taulukko 5:Arvio ravinnekuormituksen suuruudesta nykytilanteessa
sekä kaavoituksen jälkeisessä tilanteessa pienvaluma-alueittain.

Kuva 21: Kiintoaineen muutos (Liite 9)

Koko tarkastelualueella kiintoainekuormat tulevat kasvamaan noin
15 % (Kuva 21). Kiintoaineen kasvu on merkittävää lähes kaikilla
alueilla, joilla kaavassa on osoitettu muutoksia. Vaikka alueilla B17 ja C4
kiintoaine kuorma todennäköisesti pienenee, ei muutos ole merkittävä
kokonaiskiintoainemäärään nähden, koska kuormitusmäärät ovat
vähenemisestä huolimatta suuria. Iso-Jälän puolella
kiintoainekuormituksen kasvu heijastuu erityisesti Suinilahteen ja
Kalliolahteen laskeviin puroihin. Kiintoainekuorma kasvaa myös
Siilinsalmen puolella valuma-alueilla A6-A9. Rakentamisen ja ojien
kunnostuksen aikainen kiintoainekuorma on usein merkittävä. Alue A8
on jo tällä hetkellä määrällisesti suuri kuormittajia ja kuormitus tulee
kasvamaan merkittävästi lisärakentamisen myötä. Alueella C5
kiintoainekuorma kasvaa 3,5-kertaiseksi nykyiseen nähden maankäytön
muutosten myötä, mikä tulee aiheuttamaan merkittävää muutosta
Kalliolahden alueelle.
Fosfori on järvissämme usein rehevöitymiseen vaikuttava
minimiravinne, joten fosforikuorman kasvu saattaa lisätä
rehevöitymisriskiä. Kasvu fosforin kokonaiskuormissa tulee olemaan
arvioilta 2 %. Kasvu tulee olemaan merkittävä uusilla työpaikka-alueilla
sekä kerrostaloalueilla. Kuormituksen kasvu painottuu alueille A6-A9,
mutta Iso-Jälän puolella fosforitilanne paranee maatalouden
kuormituksen pienentyessä (Kuva 22).

Kuva 22: Kokonaisfosforin muutos (Liite 10)

Typpi on merkittävä ravinnepäästö maa- ja metsätaloudessa. Näiden
alueiden muuttaminen vähemmän kuormittaviksi pienentää
typpikuormaa. Iso-Jälään kohdistuva typpikuorma tulee vähenemään,
mutta Kallaveteen kohdistuva kuormitus kasvaa. Koko alueen
typpikuormituksen muutos on -3 % (Kuva 23). Valuma-alueella A8
hulevesiperäinen typpikuormitus kasvaa merkittävästi,
metsätalousmaan muuttuessa kerrostalo ja työpaikkavaltaiseksi
alueeksi. C-valuma-alueilla typpikuormitus tulee vähenemään
merkittävästi. Vaikka typpikuormitus vähennee valuma-alueilta B14B17, on vuosittainen typpimäärä alueen muihin kuormittajiin
verrattuna vielä huomattavan suuri.
Teollisuustoiminnan ja liikenteen lisääntyminen tulevat todennäköisesti
lisäämään metalli- ja hiilivetykuormitusta. Rakentamisen lisääntyessä
tulevat liukkaudentorjunta ja siitä aiheutuvat veden laadun muutokset
lisääntymään. Laadullinen hallinta tulee hoitaa tonttikohtaisesti.

Kuva 23: Typpikuormituksen muutos (Liite 11)

Hulevesien mikrobiologinen laatu on usein heikompaa kuin
luonnontilaisten vesien laatu (Ruth, 2007). Esimerkiksi Helsingissä
tehtyjen mittausten mukaan yli puolet kaupungin puroista on ollut
mikrobiologiselta laadultaan uimakelvottomia hulevesien kautta
kulkeutuneen kuormituksen johdosta. Indikaattoribakteereiden
pitoisuudet ovat keskimäärin 10-20-kertaisia verrattuna luonnontilaisiin
puroihin. Merkittävimpiä kuormittajia ovat koirat. Etelä-Siilinjärven
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alueella mikrobiologisen tilan voidaan kuitenkin olettaa pysyvän saman
tai parantuvan, sillä haja-asutuksen ja maatalouden aiheuttama
kuormitus tulee vähenemään ja alueelle kaavoitettu toiminta on
enimmäkseen teollisuustoimintaa. Hulevesiverkoston purkupisteiden
sijoittamista uimarantojen läheisyyteen tulisi välttää, ellei vesiä voida
viivyttää ennen purkupistettä. Merkittävimmän mikrobiologisen riskin
aiheuttavat jätevesivuodot, jotka voivat kulkeutua hulevesiuomia pitkin
järviin.
Lumenkaatopaikkaa suunniteltaessa tulee huomioida, että Ilman
kunnollista sulamisvesien laskeutusta, tulee kiintoainepitoisuus
kasvamaan purku-uomissa. Sulamisvesiä voidaan käsitellä myös
biosuotimilla. Lumenkaatopaikoilta kiintoaineen lisäksi merkittäviä
haitta-aineita ovat katusuola sekä öljyperäiset hiilivedyt.

5.4

Rakentamisen aikainen muutos

Rakentamisen aikaisen hulevesikuormituksen on todettu olevan usein
suurempi kuin valmiiden alueiden hulevesikuormituksen. Maata
muokatessa poistetaan usein maanpintaa suojaavat
pintamaakerrokset, jolloin maaperä altistuu tuulen ja vesisateen
aiheuttamalle eroosiolle. Maapintaa suojaavan kasvillisuuden
kehittyminen vie vuosia, joten rakentamisen vaikutukset näkyvät
kuormituksessa arvioilta yli 1,5 vuotta rakentamisen lopettamisesta
(Vakkilainen et al., 2005). Merkkejä rakentamisen lisääntymisen
aiheuttamasta veden laadun heikkenemisestä on jo todettu sekä
Virtasalmessa (Vt 5 laajennus) että Kalliolahdessa (tiepenkereen
sortuma). Rakentamisen aikainen muutos kohdistuu erityisesti kuvassa
20 esitettyihin riskikphteisiin.

5.5

Arvokkaissa

luontokohteissa

tapahtuvat

muutokset
Vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin voivat olla välittömiä tai
välillisiä. Välillistä vaikuttamista on esimerkiksi suoalueen
vesitasapainoon vaikuttaminen. Vaikka suohon ei suoranaisesti
kohdisteta mitään toimia, maankäytön muutos muualla saattaa
aiheuttaa suon kuivumista, joka pahimmillaan hävittää vedestä
voimakkaasti riippuvaisen suoekosysteemin. Toisena esimerkkinä
maankäytön muutoksen välillisistä vaikutuksista on valuma-alueen
uomien, purojen ja norojen virtaamissa ja vedenlaadussa tapahtuvat
muutokset. Useat uomat ja purot ja niiden lähiympäristöt ovat tärkeitä
ekosysteemejä, joista riippuvaiset eliöt saattavat häiriintyä virtaamassa
ja vedenlaadussa tapahtuvista muutoksista johtuen. Myös tulvimisesta
johtuva eroosion lisääntyminen voi aiheuttaa kohteissa vaurioita.

Kaava-alueella sijaitsevista pienvesi- ja kosteikkokohteista (ks. luku 3.5)
tulva- ja eroosioriski on suuri Suininlahteen ja Kalliolahteen laskevissa
puroissa (ks. Luku 5.2.). Sen sijaan muut kohteet sijoittuvat alueille,
joissa tilanne ei muutu nykyiseen verrattuna tai muuttuu vain vähän.
Suininlahden ja Kalliolahden puroissa kasvaa myös kiintoaineen määrä
merkittävästi ja Kalliolahden purossa lisääntyy myös fosforikuorma.
Etenkin Suinonlahden puro on luontoarvoiltaan hyvin merkittävä ja
hallitsemattomina hulevedet voisivat heikentää huomattavasti sen
luontoarvoja. Vaikutukset vielä kumuloituvat alavirtaan, joka on puron
luonnontilaisin osa.
Erityisesti alueilla, joille hulevesistä on arvioitu koituvan merkittävää tai
suurta riskiä, tulee yksityiskohtaisemmassa maankäytönsuunnittelussa
varmistaa, että luontokohteiden vesitasapainossa ei tapahdu haitallisia
muutoksia. Lisäksi tulee ottaa huomioon, ettei kohteisiin aiheutuva
kuormitus kasva merkittävästi.

6 Kokonaisarvio yleiskaavaluonnoksen
vaikutuksista
Yleiskaavaluonnoksen toteutumisen myötä tapahtuvat maankäytön
muutokset kohdistuvat muutamille, jo kaavoitusvaiheessa tunnistetulle
alueelle. Näillä pääalueilla tapahtuvat myös merkittävimmät
pintavalunnan muutokset. Kovien pintojen lisääntyessä
pintavaluntakertoimet kasvavat ja myös hulevesimäärät kasvavat.
Hulevesimäärien kasvu aiheuttaa kohonnutta tulvariskiä ja nykyiset
pintavesien johtamisrakenteet käyvät riittämättömäksi.
Pintavesiuomien eroosioriski kasvaa, joskin alueen puroissa eroosio ja
sedimentaatio ovat normaaleita ilmiöitä ja se tulee tiettyyn rajaan asti
sallia. Luontainen eroosio liittyy osaltaan paikallisten luontoarvojen
säilyttämiseen. Arvokkaiksi todetuista luontokohteista tulva- ja
eroosioriski on suurin Suininlahteen ja Kalliolahteen etelän suunnasta
laskevissa puroissa.
Vesistökuormituksen osalta merkittäviä muutoksia tapahtuu
kiintoaineksen määrän kasvussa, mikäli mitään toimenpiteitä alueelle ei
sovelleta. Fosfori- ja typpikuormitus pintavesissä ei kasva merkittävästi.
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7 Jatkotoimenpiteet
7.1

Hulevesien luonnonmukainen käsittelyn yleiset
periaatteet

Luonnonmukaisen vesirakentamisen tavoitteena on minimoida
rakentamisen aiheuttamat vesitalouden ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja
kuivuus.

4

Yleisenä periaatteena on:
1. vähentää hulevesien syntymistä rajoittamalla tiiviiden vettä
läpäisemättömien pintojen määrää
2. viivyttää ja imeyttää syntyneitä hulevesiä painanteissa tai erityisissä
rakennetuissa imeytysrakenteissa
3. varastoida hulevesiä väliaikaisesti ja rajoittaa poisjohdettavia
maksimivirtaamia

3

Hulevesien maaperään imeyttäminen vähentää tiivistyvän
kaupunkirakenteen aiheuttamia vaikutuksia alueen vesitaloudelle.
Maaperäolosuhteet on otettava aina huomioon, kun arvioidaan
imeyttämisen mahdollisuuksia, Etelä-Siilinjärven maaperäolosuhteet
eivät ole imeytykselle suosiolliset. Hulevesien viivyttäminen hidastaa
hulevesien kulkeutumista eteenpäin, mutta myös pidättää hulevesien
mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Hulevesien väliaikaisella
varastoinnilla pystytään ehkäisemään hulevesien tulvimisesta
aiheutuvia vahinkoja kiinteistöille tai muille rakenteille.
Hulevesien viivyttämiseen ja väliaikaiseen varastointiin soveltuvia
rakenteita ovat muun muassa painanteet, kosteikot, lammikot,
tulvaniityt ja purouomat. Myös teknisemmät ratkaisut, kuten
hulevesikasetit ovat mahdollisia. Esisijaisena toimena on kuitenkin
vettäläpäisemättömien pintojen minimointi suosimalla luonnollisia
läpäisevien pintoja milloin vain mahdollista. Kaikki tässä raportissa
esitetyt hulevesien vähentämiseen, viivyttämiseen ja varastoimiseen
liittyvät toimenpiteet parantavat poisjohdettavan huleveden laatua.
Ensisijaisena periaatteena tulee olla hulevesien hoitaminen niiden
syntylähteellä, jolloin hulevesiratkaisu on mahdollisimman hajautettu ja
kokonaisuus muodostuu useista erilaisista pistemäisistä toimenpiteistä.
Lisäksi hulevesiä tulee viivyttää niiden johtamisrakenteissa. Tavoitteena
on, että hulevesien hallinta muodostaa käsittelyketjun hulevesien
muodostumisalueilta aina purkupisteisiin saakka.

5

6

1
2

Kuva 24: Aluejako, hulevesille suositeltavat menetelmät

ETELÄ-SIILINJÄRVEN HULEVESISELVITYS

7.1

Suositeltavat hulevesien hallinnan menetelmät

Suositukset hulevesien hallinnan menetelmistä annetaan kuudelle,
yleiskaavatyössä rajatulle pääalueelle. Hallintamenetelmät painottuvat
luonnonmukaisiin menetelmiin. Pienvaluma-alueilla sovelletaan
paikallisia ratkaisuja, mikäli maankäyttömuutoksen aiheuttavat
paikallisen riskin hulevesien aiheuttamille ongelmille (kappale 5). Niillä
pienvaluma-alueilla, joilla on kumuloitunut riski hulevesien
aiheuttamille ongelmille, tulee tarkastella valuma-alueen
muodostamaa kokonaisuutta niin, että myös hulevesien hallinnan
menetelmät muodostavat ehjän kokonaisuuden, eri menetelmät
nivoutuvat toisiinsa ja sopivat ympäristöönsä. Esimerkiksi purouomaan
liittyvä kosteikkoalue voi vahvistaa puron ekosysteemiä
kokonaisuudessaan.
7.1.1

tilanteessa kuitenkin selkeästi kasvaneet ja esimerkiksi alueen puusto
kärsii hulevesien aiheuttamista tulvista ja eroosiosta juurakkoalueella.
Kaavassa merkittyä kerrostalokortteleita ympäröivää, Virtasalmentien
itäpuolella sijaitsevaa puistoaluetta tulisi kehittää hulevesipuistona,
jossa hulevesiä voidaan viivyttää ja veden laatua parantaa ennen
Kallavettä. Olemassa olevaa kosteikkoa voi hyödyntää, mutta viheralue
ja hulevesirakenteet tulee suunnitella kokonaisuudessaan niin, että
virkistysarvot, säilytettävä kasvillisuus ja hulevesirakenteiden mitoitus
ovat tasapainossa keskenään. Alue vastaanottaa hulevesikuormaa myös
valtatien itäpuolelta, joten hulevesimäärät ovat nykyiselläänkin suuria
ja tulevat kasvamaan yleiskaavan toteutumisen myötä.

Alue 1 ja 2: Vuorelan kerrostaloalueen laajennus ja Toivalan ja

Kuva 27: Valtatie 5 luiskissa tapahtuneita eroosiovaurioita, kesä 2012.

Vuorelan teollisuusalueet
Vt 5 länsipuolelle Vuorelaan on osoitettu yleiskaavassa uutta
asuinkerrostalo- ja palvelurakentamista. Asemakaavaa laadittaessa
tulee tonteille varata riittävästi tilaa paikallisille hulevesien
käsittelyratkaisuille, kuten biopidätykselle, viivytysaltaille tai
viherpainanteille. Lisäksi joko valtatien tai Vuorentien viereen tulee
rakentaa kunnollinen hulevesiuoma viivytysrakenteineen nykyisen
valtaojan sijaan. Tonttien rakentamisen yhteydessä voidaan asentaa
myös maanalaisia viivytysrakenteita, jos alueella ei ole tilaa
viivytysaltaille. Valtatie aiheuttaa merkittäviä virtaamahuippuja, jotka
tulee tasata niin, että virtaamahuiput eivät aiheuta tulvavaaraa
kerrostalotonteille.

Kuva 26: Aluetta voisi hyödyntää hulevesien käsittelyssä ja samalla
virkistysarvotkin kohenisivat.
Valtatien ramppirakenteiden reunat ovat profiililtaan varsin jyrkät ja
alueella on tapahtunut paikoin merkittävää eroosioitumista, joka
heikentää vedenlaatua rakenteiden alapuolisissa avo-uomissa.
Tilanteen korjaamiseksi rinteille tulisi lisätä uutta kasvualustaa ja
istuttaa eroosiota ehkäisevää kasvillisuutta. Jyrkillä luiskilla voidaan
käyttää valmiita eroosiota ehkäiseviä orgaanisia eroosionsuojamattoja
(kuten Greenfix Eromat), jossa haluttu kasvillisuus on kylvetty
paikalleen maatuvaan mattoon mukaan.

Valtatie 5 itäpuolella olevien työpaikkakortteleiden tonteille tulisi myös
soveltaa luonnonmukaisen hulevesien hallinnan menetelmiä
hulevesivirtaaman viivyttämiseksi. Tonttien rakentamisen yhteydessä
voidaan kohtuullisen helposti toteuttaa esimerkiksi maanalaisia
viivytyskenttiä murskeen tai muovikasettien avulla. Alueen B14 halki
kulkee lähivirkistysalue, jossa virtaa puro. Puro laskee alueen B15
kautta kohti Iso-Jälää. Alueelle B14 on osoitettu yleiskaavassa
työpaikka- ja teollisuusalueita, joilla tulisi soveltaa luonnonmukaisen
hulevesien hallinnan menetelmiä hulevesivirtaaman viivyttämiseksi,
jotta virtaama ja eroosio eivät lisäänny uomassa alavirtaan. Purolle
tulee taata kaavassa tilaa ja viheraluetta tulisi hyödyntää hulevesien
hallintaan esimerkiksi kosteikkopainanteiden tai lammikoiden avulla.
7.1.2

Alue 3: Kumpu-Jälän peltoaukean alue

Kuva 25: Virtasalmen rannalla olevan kosteikkoalueen puusto kärsii
liian suuresta virtaamasta alueen läpi

Alueen suurin maankäyttömuutos kohdistuu risteysalueelle (B15),
johon sijoittuu kaupan suuryksikkö. Alueen asemakaavassa on kuitenkin
annettu määräyksiä hulevesien huolehtimisesta alueella. Alueelle
laadittujen hulevesisuunnitelmien mukaan vesimäärien laadussa tai
määrässä ei tapahdu muutoksia rakentamisen myötä. Jatkossa tulee
tarkistaa, että hulevesien hallintarakenteet alueella toimivat riittävällä
tasolla ja että ne huolletaan säännöllisesti, jotta alueelta Iso-Jälään
virtaavan maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan arvokkaan puron arvot
eivät vaarannu. Tässä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kiintoaineen
viivyttämiseen syntysijoillaan, jotta kiintoaineen aiheuttamat ongelmat
eivät lisäänny alajuoksulla. Keskeisenä tavoitteena on myös KMEkorttelin pohjoispuolisella VL-alueella kulkevan purouoman nykytilan
säilyttäminen.

Tällä hetkellä valuma-alueen A8 vedet johdetaan kosteikkomaisen
alueen kautta Kallaveteen. Alueen hulevesimäärät ovat nykyisessäkin

Pienvaluma-alueilla B9–B17 tulvimisen ja eroosion riski kasvaa
merkittävästi, koska usean peräkkäisen pienvaluma-alueen muutokset
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kumuloituvat alavirtaan. Valunnan kasvu lisää uoman virtaamaa,
tulvimisriskiä ja eroosioriskiä, jollei hulevesiä hyödynnetä ja viivytetä
tehokkaasti pienvaluma-alueilla B14–B17. Pientalo-rakentamisen
yhteyteen sovellettavia toimenpidesuosituksia annetaan kappaleessa
7.1.4.
7.1.3

Alue 4: Metsäkoulun ja Pyöreälahden alueet

Alueen keskeinen ongelma on nykyisten radan ali johtavien
johtamisrakenteiden riittämätön mitoitus. Näillä pienvaluma-alueilla
tulee tehdä riittävät tilavaraukset vesien viivyttämiselle ylävirtaan
junaradasta. Soveltuvia alueita voidaan löytää junaradan vierestä,
johon muuta maankäyttöä on haasteellista sijoittaa. Alueen
asemakaavoituksen yhteydessä tulee arvioida ja mitoittaa soveltuvat
hulevesien hallintamenetelmät. Pientalo-rakentamisen yhteyteen
sovellettavia toimenpidesuosituksia annetaan kappaleessa 7.1.4.
7.1.4

Alue 5 ja 6: Suininlahden alue ja Kalliolahden alue

Alueen hulevesivirtaamat kasvavat maankäytön muutosten myötä.
Alueilla C1-C3 muutokset kumuloituvat alavirtaan. Suininlahteen
etelästä virtaava purouoma on sekä maisemallisesti että
luonnonarvoiltaan merkittävä eikä sen vesitasapainoa tulisi muuttaa.
Puron valuma-alueen yläosissa tulee siis soveltaa riittävä määrä
luonnonmukaisia hulevesien hallinnan menetelmiä niin, että veden
laatuun tai määrään liittyviä muutoksia ei tapahdu varsinaisessa
purouomassa. Näin hulevedet voidaan johtaa myös puro-uoman kautta
suoraan järveen. Purouoman yläpäähän tulisi sovittaa
hulevesivirtaamaa tasaava kosteikkoalue, jossa käytettävän
kasvillisuuden tulee olla lajistoltaan paikallista lajistorakennetta
matkiva. Hulevesin käsittelyyn liittyviä järjestelyjä ei tule kuitenkaan
tehdä luontoselvityksessä arvokkaana luontokohteena rajatulla
alueella, joka ulottuu puron läntisen haaran osalta valtatielle 9 asti.
Puron itäinen haara on valtatien pohjoispuolella ojamainen ja sen
ympäristön puusto nuorta, joten esimerkiksi hulevesikosteikon
sijoittaminen sen kohdalle on mahdollista.
Uusille pientaloalueille tulisi perinteiden hulevesiviemäristön sijaan
soveltaa mahdollisimman paljon luonnonmukaisia hulevesien hallinnan
menetelmiä, jotka voidaan sijoittaa tonteille tai niiden väleihin. Tällaisia
helposti toteutettavia vesien hallinnan menetelmiä ovat esimerkiksi
viherpainanteet, pienet sadepuutarhat ja jopa viherkatot esim.
talousrakennuksissa. Tonttikohtaiseen viivytykseen soveltuu myös
betoninen viivytyskaivo, johon voidaan liittää pysyvää vesitilavuutta
esimerkiksi kasteluveden ottoa varten. Näistä voidaan antaa
määräyksiä alueen asemakaavassa ja rakentamistapaohjeissa.

Kuva 28: Esimerkkejä tonteilla järjestetyistä hulevesien hallinnan
menetelmistä: viherpainanne ja sadepuutarha.
Valtatie 9 molemmilla puolilla hulevesiä johdetaan avouomassa. Näitä
avo-uomia, joiden pitkittäiskaltevuus on melko pieni, tulisi kehittää
lisäämällä pohjapatoja ja pieniä viivytysaltaita, jotka rankemmalla
sadannalla osaltaan tasaisivat virtaamia.
Valtatie 9 eteläpuolelle tulee varata tilaa viivytysaltaille uusien
työpaikkakortteleiden yhteyteen. Rakentamisaikaiseen vesien
viivyttämiseen ja kiintoaineksen pidättämiseen on kiinnitettävä
huomiota kaikilla pienvaluma-alueilla rakentamisaikaisen kuormituksen
hillitsemiseksi, koska virtavesien palautuminen voi olla erittäin hidasta.
Uomien ranta-alueille tulee tehdä riittävät tilavaraukset uoman
luontaisen morfologian palautumiselle.
Alueen uomille eroosio on osittain luontaista. Tämän takia
eroosiosuojauksiin tulee suhtautua kriittisesti ja suojausta
ehdottomasti vaativissa kohdissa käytetään luonnonmukaisia
insinööribiologisia eroosiosuojausmenetelmiä, kuten kasvillisuutta ja
pistokkaita. Arvokkaina luontokohteina rajatuille alueille ei istutuksia
tule tehdä. Paikallisesti kevättulvat saattavat helpottua, sillä
sulamisprosessi ja lumien auraus muuttuvat peltomaiden rakentamisen
myötä.

Kuva 29: Esimerkki viivytysaltaan rakenteista (lähde: Hulevesiopas)
Hulevesialtaat ja -lammikot ovat hulevesien viivytystä varten
rakennettuja pienikokoisia altaita. Lammikoita käytetään tasaamaan ja
alentamaan huleveden virtausnopeutta ja vähentämään hulevesien
epäpuhtauksia. Lammikon puhdistusteho perustuu laskeutukseen,
epäpuhtauksien sitoutumiseen kasvillisuuteen sekä bakteerien ja
muiden mikro-organismien avulla tapahtuvaan epäpuhtauksien
hajottamiseen. Lammikoiden puhdistusteho voi vaihdella
keskinkertaisesta hyvään.
Pysyvää lammikkoa ympäröivällä viivytysalueella on usein runsasta
kasvillisuutta. Kasvillisuus parantaa rantojen stabiliteetin ja
esteettisyyden lisäksi altaiden turvallisuutta, koska pääsy rannalta
veteen vaikeutuu. Lisäksi ne lisäävät paikallista haihduntaa.
Joensuuntien ja Lentokentäntien risteysalueella on nykyisellään kevyen
liikenteen väylien vieressä kosteikkopainanne, josta vedet virtaavat
Kalliolahteen laskevaan puroon. Tätä painannetta tulisi kehittää
edelleen hulevesikosteikoksi, joka kerää yläpuoliselta valuma-alueelta
vesiä, viivyttää ja puhdistaa niitä ennen niiden päätymistä Kalliolahden
purouomaan. Oheisessa kuvassa 31 on esitetty hulevesikosteikon
periaatteellinen kuva. Kosteikon perustaminen vaatii erillisen mitoitusja toteutussuunnittelun.
Kosteikoilla voidaan parantaa veden laatua ja vähentää kiintoaine-,
typpi- ja fosforikuormaa. Jotta kosteikoista on vesiensuojelullista
hyötyä, tulisi kosteikon pinta-alan olla vähintään 0,5 % yläpuolisen
valuma-alueen pinta-alasta. Kosteikoissa on tyypillisesti runsasta vesija kosteikkokasvillisuutta. Kosteikot rakennetaan pinnanmuodoiltaan
vaihteleviksi siten, että niihin liittyy avovesipintaisia syvemmän veden
alueita, ajoittain veden peittämiä matalia alueita sekä harvoin veden
peittämiä korkeita alueita. Vaihtelevuudella turvataan erityyppisten
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kasvien ja eliöiden elinympäristöt kosteikolla ja saavutetaan
mahdollisimman monipuolinen biologinen toiminta.

tehokkaasti ehkäistä tulvimista muilla kuin aivan poikkeuksellisilla
sateilla.
Alueellisten kosteikkojen ja lammikoiden mitoitusperusteet vaihtelevat
menetelmän valuma-alueen koon mukaan. Mikäli menetelmiin
johdetaan hulevesiä vain rakennettujen alueiden ojista ja
sadevesiviemäreistä, voidaan menetelmät mitoittaa valuma-alueella
tietyn sateen aiheuttaman hulevesimäärän perusteella. Alueilla 5 ja 6
lasku-uomina toimivien arvokkaiden purouomien takia alueellisten
viivytysmenetelmien mitoituksessa tulisi käyttää kerran kymmenessä
vuodessa toistuvaa mitoitussadetta ja kosteikkojen pinta-alan tulisi olla
vähintään 1-2 % arvioidun valuma-alueen pinta-alasta, mitä voidaan
yleensä pitää riittävänä.
Maankäyttösuunnitelmien tarkentuessa hulevesien
hallintamenetelmien mitoitus, sijainti ja kytkeytyminen toisiinsa tulee
tarkistaa, jotta ne muodostavat yhtenäisen, tavoitteet täyttävän
kokonaisuuden, mutta eivät vaaranna arvokkaita luontokohteita.

Kuva 30: Joensuuntien ja Lentokentäntien risteysalueen kosteikko.

7.3

Suositukset kaavamerkinnöiksi ja -määräyksiksi

Hulevesien hallintaa koskevat yleiskaavamerkinnät voivat koskea tätä
tarkoitusta varten varattavia alueita, jolloin aluevaraukseen voidaan
liittää hulevesijärjestelmän suorituskykyyn liittyviä määräyksiä.
Käytännössä Etelä-Siilinjärven kaavakartta on niin laaja, että
hulevesirakenteiden sijaintia tai mitoitusta ei kaavakartalla voida
esittää tarpeeksi tarkasti, vaan tämä on tarkemman kaavoituksen
tehtävä.

Kuva 31: Esimerkki hulevesikosteikosta (lähde: Hulevesiopas)

7.2

Hulevesirakenteiden mitoitus

Tonttikohtaisilla menetelmillä pyritään tukemaan alueellisia hulevesien
hallintatoimia sekä estämään hulevesien johtamiseen käytettävien
sadevesiviemäreiden, avo-ojien tai painanteiden ylikuormitusta.
Menetelmillä ei ole tarkoitus ratkaista hulevesien hallintaa
kokonaisuudessaan, jolloin niitä ei ole järkevää mitoittaa erittäin
harvoin toistuvia sadetapahtumia varten.
Mitoitusperusteena esitetään käytettäväksi kerran viidessä vuodessa
toistuvaa 10 minuuttia kestävää sadetta rankkuudeltaan 160 l/s*ha,
jolloin mitoitussademäärä on noin 10 millimetriä. Mitoitussade on
rankempi kuin yleensä sadevesiviemäreiden mitoituksessa käytettävä,
mistä johtuen kiinteistökohtaisilla viivytysmenetelmillä voidaan

Hulevesiä koskevia määräyksiä voidaan liittää myös muita alueita
koskeviin määräyksiin esimerkiksi erillisten indeksimerkintöjen avulla
tai yleiskaavassa voidaan antaa koko kaava-aluetta koskevia
yleismääräyksiä. Merkittävimmät riskit yleiskaavan toteutumisen
myötä kohdistuvat Suininlahden puroon ja Kalliolahdenpuroon. Myös
Kumpu-Jälän lasku-uomaan kohdistuu jonkun verran riskejä. Näiden
uomien virtaamat tulisi säilyttää nykyisellään maisema- ja
luontoarvojen turvaamiseksi. Etelä- Siilinjärven yleiskaavassa asiasta
voidaan määrätä kahdella tavalla:
1) Rissalan yrityspuiston TP-alueille ja ympäröiville AP- ja AK –
alueille voidaan antaa erillinen huleindeksi, jossa todetaan
esimerkiksi, että alueella tulee soveltaa luonnonmukaisia
hulevesien hallinnan menetelmiä alueelta poisjohtavien
hulevesivirtaamien tasaamiseksi, jotta läheisten purouomien
maisema- tai luonnonarvot eivät vaarannu.
2) Yleiskaavan yleismääräyksissä voidaan edellyttää, että
maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan arvokkaiden purojen
valuma-alueilla hulevedet on käsiteltävä siten, että haitallisia
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vaikutuksia Suininlahdenpuron, Kalliolahdenpuron ja KumpuJälän lasku-uoman maisema- ja luontoarvoille ei aiheudu.
Näistä jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltavampi, koska se kattaa
koko kaava-alueella tapahtuvat maankäyttömuutokset seurauksineen.
Purouomien ympäristöä ei ole asemakaavoitettu, joten näillä alueilla
voimaan tuleva yleiskaava ohjaa suoraan maankäyttöä. Purouomien
valuma-alueilla on voimassa olevia asemakaavoja, joiden
muuttamisessa nyt laadittava yleiskaava on ohjeena. Asemakaavojen
toteuttamisella saattaa olla myös laajempia ympäristövaikutuksia, jotka
koskevat esimerkiksi purouomien maisema- ja luontoarvoja. Näiden
alueiden osalta tulee lain mukaan huomioida asemakaavoja
toteutettaessa tämän yleiskaavan määräykset.
Yleiskaavan selostuksessa voidaan lisäksi todeta, että tarkemmissa
maankäytön suunnitelmissa tulee arvioida maankäytön muutosten
vaikutukset vesiympäristöön, välttää haitallisten muutosten
syntyminen ja pyrkiä poistamaan aikaisemmin aiheutettuja haitallisia
muutoksia luonnonmukaisia hulevesien hallinnan keinoja soveltaen.
Tämä hulevesiselvitys tulisi olla yleiskaavan liitteenä, jotta soveltuvien
menetelmien määrittely olisi helpompaa.
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