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• Hulevedet on johdettu (johdetaan) pääsääntöisesti suoraan vesistöihin 
puhdistamattomana hulevesiviemäreillä ja ojilla

• Hulevesivirtaamien pienentäminen ja huleveden laadun hallinta onkin 
hyvin ajankohtaista ja vaatii myös perinteisestä putkiviemäröinnistä 
poikkeavia rakenteita

• Toisaalta myös nykyisten hulevesiviemäreiden kapasiteetti on suurelta 
osin käytetty kaupunkirakenteen tiivistymisen myötä. 

• Sadetapahtumien äärevöityminen on tuonut lisähaasteita huleveden 
hallintaan

Huleveden hallinnan nykytila lyhyesti…

Hulevesitiimi8.6.2017



Miksi yleisten alueiden hulevesirakenteiden 
ylläpitoon kannattaa panostaa resursseja?
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• Saadaan selville millaisia huleveden hallintarakenteita kunnalta löytyy!

• Huleveden viemäröinti on vain osa huleveden hallintaa

• Rakenteiden toimintavarmuus paranee

• Suora vaikutus vesistöihin kohdistuvaan ravinne- ja 
kiintoainekuormitukseen

• Tiedetään, että huleveden hallintarakenteet ovat kunnossa ja milloin ne 
on viimeksi tarkastettu ja huollettu

• Ylläpidon suunnittelun yhteydessä pyritään lisäämään myös kunnan 
henkilöstön tietämystä huleveden hallinnasta

→ kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia
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• Huleveden hallintarakenteisiin investoidaan miljoonia euroja, joten 
pidetään omaisuudesta myös huolta

• Säännöllisestä ylläpidosta aiheutuu kustannuksia, mutta samalla pyritään 
välttymään kalliimmalta uudelleenrakentamiselta

• Jos rakenteita ei ole kartoitettu ja mikäli kunta haluaa ottaa kunnan 
hulevesimaksun käyttöön, tulee huomioida, että MRL velvoittaa 
määrittämään kunnan huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueen

• Nämä rakenteet ovat osa kunnan huleveden hallintajärjestelmää

• Voi auttaa vaikutusalueen määrityksen perustelussa
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Lähtötilanne Tampereella
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• Yleisille alueille rakennettujen huleveden hallintarakenteiden sijainnista,  
toimivuudesta ja ylläpitotarpeesta ei ollut tietoa 

• Rakenteiden sijainnit tuli kartoittaa

• Tampereen Vesi liikelaitos on toteuttanut hulevesiviemäriverkoston 
saneerausta 

• Tampereen kaupunki ei ole toteuttanut järjestelmällistä 
hulevesirakenteiden, kuten altaiden, imeytysrakenteiden ja 
virtaamansäätörakenteiden ylläpitoa

• Järjestelmällisen hoidon ja ylläpidon suunnittelu ja toteuttaminen 
katsottiin välttämättömäksi hulevesiomaisuuden hallitsemiseksi
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Miten Tampereen kaupunki lähestyi 
ongelmaa?
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• Kaupunki laati 2016 omana työnä ohjelman Tampereen kaupungin 
yleisten alueiden huleveden hallintarakenteiden ylläpidosta (ei sis. 
hulevesiviemäriverkostoa. Sakkapesien tyhjennys helpottaa muiden rakenteiden ylläpitoa)

Opinnäytetyö: Tampereen kaupungin yleisten alueiden huleveden hallintarakenteiden ylläpito

• Mikä on Tampereen kaupungin ylläpidettävien huleveden hallintarakenteiden 
toiminnallinen tila?

• Miten usein ja millaisia toimenpiteitä tulisi toteuttaa?

• Minkälaiset resurssit ylläpitoon tulisi varata?

• Työ aloitettiin selvittämällä missä rakenteita sijaitsee ja kartoittamalla 
rakenteet GPS-mittauksin

• Samaan aikaan laadittiin Vuoreksen alueelle keskuspuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelma, jonka tuloksia käytettiin Vuoreksen osalta
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Hulevesien hallinnan ratkaisuja Tampereella
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Yleiskartta kohteiden sijainnista (kesän 2016 tilanne)

8.6.2017



Pekka Heinonen9

Huleveden hallintarakenteet
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Peruskunnostustoimenpiteet
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Vuotuiset toimenpiteet
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Ylläpitotoimenpiteiden 
kustannusarvio

Tarkennetaan
2017 toteutuneilla
kustannuksilla
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• Ylläpito huomioitava jo rakennussuunnitteluvaiheessa

• Ylläpito-ohjeet kannattaa laatia jo rakennussuunnitteluvaiheessa 
yhteistyössä ylläpidosta vastaavan kanssa

• Riittävät huoltotiet

• Esimerkiksi virtaamansäätökaivon viereen päästävä autolla

• Luiskat kannattaa yleensä tehdä mahdollisimman loiviksi

• Uudet rakenteet kartoitettava heti rakentamisen jälkeen ja lisättävä 
ylläpito-ohjelmaan ylläpitoon luovutuksen jälkeen

• Tulee siis olla menettely näiden rakenteiden ylläpitoon luovutuksesta

• Vastuuhenkilö ylläpito-ohjelman päivittämiseen
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Ylläpidon edellytyksiä
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Kiitos ja mukavaa kesää!

Käykää katsomassa hulevesirakenteitanne
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