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Paikallisia hulevesikokemuksia
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Hulevesikuormitus Lahdessa
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• Kaupunkialueen hulevedet ovat merkittävä 
lähivesistöjen kuormittaja

– Vuositasolla n. 13 % Vesijärven ulkoisesta 
fosforikuormituksesta

• Ne kuljettavat lisäksi muita haitallisia aineita, 
mm. raskasmetalleja, patogeenejä, 
kiintoainetta ja (mikro)muoveja

• Muilla kaupungeilla samanlaisia haasteita
– Kaupungistumisen aste sidoksissa haittojen 

vakavuuteen

– Läpäisemättömiä pintoja = enemmän hulevettä 
nopeammin

– Ihmistoimintaa = enemmän haitta-aineita 
hulevedessä

• Kaupungistumisen aiheuttama muutos suurin usein 
toistuvien pienten sateiden kohdalla

– ”Pienilläkin” ratkaisuilla mahdollista vaikuttaa!
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Vesijärvi 

Kymijärvi 

Pintavesien ekologinen tila



Hulevesien hallinta Lahdessa 
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• Kaupungin v. 2010 valmistunut 
hulevesiohjelma sisältää 
sovellettavat periaatteet

• Käytännön työssä mukana useita 
kaupunkikonsernin yksiköitä

– Maankäyttö ja Aluehankkeet

– Vesihuoltolaitos

– Kunnallistekniikka

– Ympäristöpalvelut

– Rakennusvalvonta

• Koordinaation puute tunnistettu 
ongelmaksi -> Hulevesi-insinöörin viran 
perustaminen 2/2019

• Kaupungilla ei käytössä erillistä 
hulevesimaksua

• Infran hallinta:
– Vesihuoltolaitos vastaa verkostoista

– Kaupunki vastaa avoimista järjestelmistä



Vielä lyhyesti niitä kokemuksia…
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• Hulevesiasioista kannattaa 

viestiä aktiivisesti

• Hankkeet osoittautuneet 

hyviksi uusien ratkaisujen 

lanseeraamisessa

• Vaikuttavuuden arviointi 

tärkeää

• Kokemusta ei vielä tarpeeksi:

– Laadullinen hallinta

– Käytännön mitoitus-, mallinnus-

ja kunnossapito-ohjeistus



Laajamittainen hulevesien siirto ja biosuodatuskäsittely

Toteutettu 2017 – 2019 osana kahta hanketta:

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut

Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla

Länsi-Hennalan pilottikohde
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Taustalla hulevesien siirtojärjestely keskusta-alueelta Hennalaan:

Siirtoyhteys
- Valmis 2019

Länsi-Hennala
- Suunnittelu 2017

- Hulevesien käsittelyjärjestelmien 

rakentaminen 2018

- Hulevesien siirto keväällä 2020

Keskusta-alue
- Hulevesien siirron piirissä n. 96 ha

Hulevesipumppaamo
- Rakennettu 2018
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Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla 

hybridiratkaisuilla - hanke
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Tavoite: hulevesikuormituksen 
vähentäminen ja Vesijärven tilan 
parantuminen

Toimenpiteet 
Keskusta-alueen hulevesien off-site –käsittelyn 
mahdollistaminen 

– Hulevesisuunnittelu 

– Infrastruktuurin perustaminen

– Yhdistelmä vanhoja ja uusia hulevesien hallinnan 
menetelmiä

Hulevesien laadun ja määrän seuranta
• Vaikuttavuuden arviointi

• Referenssi muihin kohteisiin

Enonselän kokonaisravinnepitoisuuksien 

kehitys 1977-2018 (Salonen ym. 2019)
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Hulevesipumppaamon rakennustyömaa loppuvuodesta 2018



Länsi-Hennalan hulevesijärjestelmä
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Laskeutusallas

Biosuodatuskenttä

Hulevesikanava

Kosteikkoallas



Suunnittelu
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Tekninen suunnittelu: Lahti Aqua Oy

Suunnittelua ohjannut asiantuntijaryhmä 
kokoontui hankkeen aikana 3 kertaa

Tukkeentumiselle herkkien 
suodatinkankaiden käyttö pyritty 
minimoimaan  suodatinrakenteissa

Suunnitelmiin sisällytetty ulkoilureittinä 
toimiva huoltotie

Rakentaminen hyvissä ajoin ennen 
ympäröivää aluetta

Biosuodatuskentän suunnittelussa 
huomioitu tuleva tutkimus:
- Kenttä on jaettu kolmeen toisistaan eristettyyn 

lohkoon

- Jokainen lohko salaojitettu erikseen



Biosuodatuksesta
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Lupaava menetelmä hulevesien 
puhdistamiseen:

• Yksinkertainen toimintaperiaate
• Soveltuvuus myös kohteisiin 

joissa maaperäimeytyksellä 
rajoituksia (salaojitettuna)

• Kohtuulliset huoltovaatimukset 
(?)

• Helposti integroitavissa 
monikäyttöisiin viheralueisiin

• Alustavien tutkimustulosten 
perusteella tehokas tapa 
puhdistaa hulevesiä

Graph: Mohanty et al. 2018 

Sci. Tot. Env. 625: 1644-1658

Lisätietotarpeita:
‒ Suodatusmateriaalien tehokkuus?
‒ Puhdistustehon säilyminen?
‒ Huoltovaatimukset?
‒ Kasvillisuuden rooli?



Suunnitteluvaiheessa lisäksi 17 viikon koe 5 eri 
suodatusmateriaalilla

• Leca-murske

• Kuusipohjainen biohiili Leca-
murskeeseen sekoitettuna

- biohiiltä 30% tilavuudesta

• Filtralite P® 

• Betonimurske

• Perinteinen suodatushiekka (0,2 
– 2mm)
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Kasvillisuus: viiruhelpi, Phalaris arundinacea

Kuva: Kirsi Kuoppamäki



Suodatusmateriaalikokeen tulokset

• Liikennealueelta peräisin olevan
huleveden sisältämät haitta-aineet
olivat pääosin sitoutuneita
kiintoaineeseen

• Kaikki testatut suodatusmateriaalit
poistivat hulevedestä tehokkaasti
kiintoainetta, ravinteita ja metalleja

• Suodatinhiekka oli kokonaisuutena
tehokkain

• Kasvillisuus paransi merkittävästi
huleveden kulkeutumista
suodatusrakenteen läpi

Kuva: Kirsi Kuoppamäki



Rakentaminen 2018 kahdessa vaiheessa:
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1. Altaiden ja uomaston kaivuutyöt alkutalvella
2. Biosuodatusaltaan täyttö ja 
maisemointityöt kesäkuussa
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Hulevesijärjestelmä syksyllä 2019



Rakentamisen jälkeen

• Hulevesien siirtoon liittyvä lupa-asiat 
ratkaistu syksyn 2019 aikana

• Siirtojärjestelmän koekäyttö vuoden 
loppuun mennessä

• Hulevesien johtaminen järjestelmän 
läpi keväällä 2020 (alustavasti)

• Kasvillisuuden kehittyminen

• Jatkoseurannan suunnittelu
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Hulevedet Lahden kaavoituksessa
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Lahden hulevesijärjestelmän tulvariskien 

alustava arviointi

Aloituskokous, yhteistyö kunnallistekniikan, 

ympäristöpalvelujen ja Lahti Aquan kanssa

Tarvittaessa hulevesiselvitys

Hulevesityöryhmä

Rakennusluvan yhteydessä suunnitelma 

tontin kuivatuksesta

Hulevesiratkaisujen esittäminen Lahden 

yleiskaavassa 

Hulevesiohjelma

Katusuunnitelman yhteydessä 

vesienhuoltosuunnitelma



Hulevedet Lahden kaavoituksessa
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Prioriteettijärjestys

1. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.

2. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja 

viivyttävällä järjestelmällä.

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan 

hulevesiviemärissä yleisillä alueilla sijaitseville hidastus- ja 

viivytysalueille ennen vesistöön johtamista.

4. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan 

vastaanottavaan vesistöön.

(Hulevesiohjelma)

(Hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle?)



Hulevedet Lahden kaavoituksessa
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Asemakaavan oletusmääräyskokoelma



Hulevedet Lahden kaavoituksessa
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Hulevesiselvityksiä ja -suunnitelmia

• Karisto, 2011

• Vartiolaakso, 2010

• Ranta-Kartano, 2007

• Kytölä (kaavarungon 

kokonaissuunnitelma)

• Hennala, liittyy keskustan hulevesien 

hallintaan

• Starkin alue, 2016

• Askon alue (Renor Oy), 2016



Karisto
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• Lahden ensimmäiset hulevesisuunnitelmat

• Luonnonmukaisia hulevesien hallintamenetelmiä, 

mm. mutkittelevia puroja, laskeutusaltaita ja 

kosteikkoalueita.

• Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja 

koota alueen hulevedet avouomiin, puhdistaa 

hulevesiä ennen niiden johtamista Kymijärveen, 

tarjota virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille 

ja lisätä monimuotoisuutta. 
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Kymijärven alusveden käsittely





Ranta-Kartano

• Tärkein tavoite minimoida alueelta Vesijärveen 

kohdistuva hulevesikuormitus.

• Alueen sulamis- ja valumavedet on suunniteltu 

hallittavaksi mahdollisimman luonnonmukaisesti.

• Lahden ensimmäinen taideohjelma, jossa hulevedet on 

yhtenä elementtinä. 
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Kanukkakuja, Ahtiala

• Haasteita

– Täydennysrakentaminen olemassa 

olevalle alueelle

– Verkostojen mitoituksessa ei ole otettu 

huomioon lisärakentamista

– Ennestään ongelmia hulevesien kanssa

– Maastonmuodot, maaperä

• Hulevesisuunnittelua tehtiin kaavan kanssa 

yhtä aikaa
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Kiitos mielenkiinnosta!

Ismo Malin

Ismo.Malin@lahti.fi

Esitys pohjautui pitkälti hulevesi-insinööri Juhani Järveläisen eri tilaisuuksissa pitämiin esityksiin. Lisäksi dioja 
suunnitteluinsinööri Carita Urosen Hämeen ELY-keskuksen hulevesipäivässä pitämästä esityksestä

Hankkeita ovat rahoittaneet Ympäristöministeriö sekä Uudenmaan liitto

Kuvien lähde: Lahden kaupunki jos ei toisin mainittu

Lisätietoja:

- www.lahti.fi/puhdashulevesi

- Vesitalouslehden teemanumero 2/2019
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http://www.lahti.fi/puhdashulevesi

