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Hulevedet 

kaupunkisuunnittelussa



Kaupunkisuunnittelu

• Suunnittelutasot:

o Yleiskaava

o Asemakaava

o Yleisten alueiden suunnittelu

• Eri suunnittelutasojen ketju, jossa 

suunnittelu tarkentuu koko ajan

• Vaatii yhteistyötä, että ratkaisut 

pysyvät mukana koko ketjun



• 15 jäsentä

• Kokoonpano:

o Kaupunkiympäristötoimiala 

(kaavoitus, tonttipalvelut)

o Kaupunkirakentaminen 

(toteutussuunnittelu, ylläpito)

o Luvat ja valvonta 

(ympäristönsuojelu, 

rakennusvalvonta)

o Turun Vesihuolto Oy

o Aluepelastuslaitos

o Turun seudun puhdistamo Oy

Hulevesityöryhmä



• Ohjelma vuodelta 2009, päivitys 2016

• 5 teemaa, 50 toimenpidettä

• Teemat:

o Hallinnan suunnittelu, toteutus ja 

vastuut

o Tietoisuuden ja osaamisen 

lisääminen

o Hulevedet vetovoimaisen 

kaupunkimiljöön rakentamisessa

o Vesistöjen hyvä tila

o Kaupunkitulvat ja niihin 

varautuminen

Turun kaupungin 
hulevesiohjelma



• Perinteinen ratkaisu; putket -> 

vesi pois nopeasti ja 

näkymättömissä

• Tulvatilanteet, putket eivät riitä 

-> Määrällinen hallinta avoimilla 

ratkaisuilla

• Hulevedet resurssina -> 

Monimuotoista ja vehreää 

kaupunkiympäristöä

• Hulevesissä paljon ravinteita ja 

haitta-aineita -> Laadullinen 

hallinta

Hulevedet ja 
kaupunkisuunnittelu



Tavoite
Kehitystarpeita

o Kolme tasoa: 

• Rakenteiden kuivatus ja 

normaali sade; yleensä putket

• Rankkasateiden hallinta; altaat, 

kosteikot, tilapäiset tulvatilat…

• Tulvareitit; yleiset alueet, kuten 

kadut 

o Erilaisten ratkaisujen ketju

o Pyrkimys viivytykseen kaikissa 

ratkaisuissa, myös putkien kohdalla

• Esim. vedet kadulta 

viherkaistalle, josta painannetta 

pitkin kaivoon ja viemäriin



Yleiskaava



Turun seudun alueellinen 
hulevesisuunnitelma (2014)

• Tehtiin tekeillä olevan Yleiskaava 

2029 taustaselvitykseksi

• Suunnittelualueen rajaus valuma-

alueiden, ongelmakohteiden ja 

maankäytön muutosalueiden 

perusteella

• Veden virtaus ei noudata kuntarajoja, 

mukana naapurikunnat:

Turku (122 km2), 

Lieto (25 km2), 

Kaarina (29 km2), 

Rusko (10 km2)

Raisio (27 km2)

Yhteensä 213 km²



Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Suunnitelmassa on valuma-alueittain:

- Nykytila

o Aluekuvaus

o Pinta- ja pohjavesiolosuhteet

o Maankäyttö ja ympäristö

o Vedenlaatu ja kuormitus

o Ongelmakohteet

- Maankäytön muutos valuma-alueella ja sen vaikutukset

- Toimenpidesuositukset

o Kustannusarviot

- Yleiskaavamerkinnät:
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Yleiskaava 2029

• Yleiskaavakartan lisäksi 7 

teemakarttaa, joista yksi vesistä

• Teemakartan sisältö:



Asemakaava



Asemakaavan 
hulevesimääräykset

Määräytyvät perustietojen mukaan:

• Sijainti valuma-alueella

• Olemassa olevan hulevesiverkoston 

tilanne

• Tiedossa olevat ongelmat

• Maankäytönmuutos, lisääntyykö 

hulevesien määrä?

• Ekologiset arvot lähivesissä

• Maaperä & pohjavesi

• …. Jokainen alue on erilainen

Määräykset yleensä:

• Tilavarauksia hulevesille yleisille alueille

• Viivytysmääräyksiä kiinteistöille, esim. 

hule-100



Pääskyvuorenrinne

• Luonnonarvokkaan Jaaninojan 

välittömässä läheisyydessä

o Uhanalaisia lajeja

o Uomakunnostuksia

• Yläjuoksulla lähes 12 km² valuma-

alue -> tulvariski

• Asuinrakennukset jyrkän rinteen ja 

Jaaninojan välissä



Pääskyvuorenrinne

• Hulevesisuunnitelma 2014

o Kosteikot (4 kpl), joihin 

alueen vedet kerätään 

ennen Jaaninojan laskua

o Hulevesikaistat talojen 

väliin, joita pitkin vedet 

johdetaan laaksoon

o Tulvareitit

o Niskaoja rinteen puolelle

• Asemakaava 2017

o Tilavaraukset hulevesille 

suunnitelman mukaisesti



Yleisten alueiden suunnittelu



• Puiston ja katujen toteutussuunnittelu 2018

• Rakentaminen alkaa toukokuussa

Pääskyvuorenrinne



Pääskyvuorenrinne

• Turun kaupungin työmaavesiopas 

2017

o Työmaavesisuunnitelma

o Haitallisten vaikutusten ehkäisy

o Jaaninoja määritelty ekologisesti 

herkäksi vesistöksi oppaassa

• Työmaavesien seuranta 

Pääskyvuorenrinteellä

o Tilataan Turun AMK:lta

o Alkaen n. huhtikuu 2018, jatkuen 

infran rakennustöiden ajan n. 2 v. 

o Jatkuvatoiminen seuranta & tähän 

liittyvät virtaamaseuranta ja 

vesinäytteenotto



Haasteet hulevesien huomioimisessa
• Rakennetut alueet 

• Tila ja resurssit puuttuvat

• Kaupunkialueen täydennysrakentaminen

• Olevan verkoston ympärille tiivistyvä kaupunki -> tulvariski 

kasvaa koko ajan



• Täydennyskaavoissa ja 

pääosassa uusia pysäköinti 

kansipihan alla. Ei maapintaa, 

mikä rajoittaa mahdollisia 

ratkaisuja

• Käytetään kasetti- ja 

säiliöratkaisuja viivytyksessä; 

ei ekosysteemipalveluja, 

veden puhdistumista tai 

viihtyvyysarvoja

• Kehityssuunta toivottavasti 

kohti viherkerrointa, jossa tietty 

osa tontin pinta-alasta tulee 

olla vihreää pintaa

• Laadusta puutteelliset tiedot, 

laadun hallintatoimenpiteiden 

kohdistus vaikeaa, raja-arvot 

puuttuvat



http://www.turku.fi/hulevesi

• Hulevesiohjelmat 

• Alueellinen 

hulevesisuunnitelma

• Hulevesitutkimus

• Projektit

Kaupungin 
hulevesisivu

http://www.turku.fi/hulevesi


Kiitos!


