
Turun kaupungin hulevesiohjelman ja 
hulevesityöryhmän esittely 

3.4.2014 Olli-Pekka Mäki 1 



Hulevesiohjelman taustaa  

• Hulevesiohjelman laatiminen perustuu Turun ja Helsingin 
Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan vuodelta 2007 
 

• Toimenpideohjelmassa listattiin 9 teeman alla erilaisia 
vesiensuojeluun ja Itämereen liittyviä vapaaehtoisia toimenpiteitä 
 

• Yhtenä toimenpiteenä esitettiin hulevesisuunnitelman/-ohjelman 
laadintaa kaupungeille 
 

• Hulevesiohjelma valmisteltiin vuonna 2008 akj Virtasen asettamassa 
hulevesityöryhmässä ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
toukokuussa 2009 
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Hulevesiohjelman sisältö  
• Nykytilan kuvaus  

 
• Hulevesien käsittelyyn vaikuttavia säännöksiä ja 

suunnitelmia  
 

• Hallintokuntien tehtävät  
 

• Hulevesiohjelman päämäärä  
 

• Hulevesiohjelman yleiset toimintaperiaatteet  
 

• Hulevesien käsittelyn prioriteettijärjestys  
 

• Hulevesiohjelman toimenpiteet  
 

• Lisäselvitystarpeet  
 

• Ohjelman toteuttaminen  
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Hulevesiohjelman päämäärät 
 

 
• Poistaa ja ehkäistä tulvimishaittoja 

 
• Hallita pohjaveden pintaa 

 
• Varmistaa alueellinen ja paikallinen kuivatus 

 
• Estää haitallisten aineiden pääsy hulevesiin 

 
• Hyödyntää hulevettä resurssina, kuten 

maisemaelementtinä, kastelussa tai kosteikkojen 
perustamisessa 
 

• Säilyttää pienvesien kuten purojen, lampien ja lähteiden 
määrä ja tila 
 

• Vähentää hulevesien määrää jätevedenpuhdistamolla 
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Hulevesiohjelman yleiset toimintaperiaatteet 

Suunnittelu 
  
• Tehdään riittävä hulevesitarkastelu maankäytön ja rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa / yleiskaavavaiheessa 
• Hulevesitarkastelussa huomioidaan valuma-alueet kokonaisuutena 
• Hyödynnetään hulevesi suunnittelussa ja rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan  
• Annetaan riittävästi hulevesiä koskevia ohjeita ja määräyksiä kaikissa suunnittelu- ja lupaprosesseissa 
 
Hulevesien käsittely ja johtaminen  
 
• Ehkäistään hulevesien syntyä imeyttämällä niitä valuma-alueella  
• Käsitellään hulevedet ensisijaisesti paikallisesti 
• Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla (luokka I) imeytetään puhtaita hulevesiä mahdollisimman paljon 
• Lisätään hulevesien käsittelyä ja johtamista avoimissa, näkyvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa järjestelmissä 

(ojat, tasausaltaat, lammet jne.) ja varataan siihen kaavoituksessa ja yleisten alueiden suunnittelussa tarvittavat reitit ja 
alueet.  

• Hidastetaan, viivytetään ja tasataan hulevesivirtaamia 
• Suunnitellaan ja rakennetaan alueita hallitulle hulevesien tulvimiselle  
• Rakennetaan uusien ja muotoillaan olemassa olevien avo-ojien uomia luonnonmukaisemmiksi ja säilytetään olemassa 

olevia puroja ja avo-ojia mahdollisuuksien mukaan  
• Jatketaan kaupunkipurojen tilan parantamista kaupunkimaisen moninaiskäytön periaatteiden pohjalta 
• Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkon toiminta-alueella olevilta kiinteistöiltä hulevedet johdetaan ensisijaisesti 

hulevesiviemäriin 
• Vähennetään hulevesiin joutuvia ympäristölle haitallisia aineita puuttumalla ensisijaisesti päästölähteisiin  
• Haitallisia aineita sisältävät hulevedet puhdistetaan, jos kuormitus ylittää vastaanottavan vesistön herkkyystason 

 
Yhteistyön ja tiedotuksen lisääminen  
  
• Kehitetään yhteistyötä organisaatioiden välillä ja hyödynnetään asiantuntijaresursseja 
• Lisätään tietoa hulevesistä kaupungin organisaatioissa ja muilla tahoilla 
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Hulevesien käsittelyn prioriteettijärjestys  
Hulevedet käsitellään ja johdetaan seuraavan 
prioriteettijärjestyksen mukaan:  
 
1. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.  

 
2. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja 

viivyttävällä järjestelmällä.  
 

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä 
viheralueilla sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen ojiin 
tai vesistöön (puroihin) johtamista.  
 

4. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan 
vastaanottavaan vesistöön.  

  
Jos hulevesiä ei voi imeyttää eikä viivyttää ja alueella ei ole 
erillisviemäröintiä, niin hulevedet johdetaan sekaviemärin kautta 
Kakolan jätevedenpuhdistamolle.  
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Hulevesiohjelman 
toimenpiteet 

Taulukoissa esitetään 
hulevesien käsittelyn 
tavoitteet, menettelyt, 
toimenpiteet ja vastuutahot 
kaupunkiorganisaatiossa 



Turun kaupungin hulevesityöryhmä  

• Ympäristötoimiala 
• toimialajohtaja Markku Toivonen, yleiskaavainsinööri Olavi Ahola 
• asemakaava-arkkitehti Päivi Siponen 
• vs. ympäristönsuojelujohtaja Olli-Pekka Mäki 
• vs. ympäristönsuojelusuunnittelija Pekka Salminen 
• rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala, rakennustarkastusinsinööri Tom Mattson 
• suunnitteluinsinööri Jani Tulkki  
• maisemasuunnittelija Johanna Salmela 
• projektityöntekijä Anna Räisänen 
 

• Kiinteistötoimiala 
• maankäytönsuunnittelija Juha Lipponen 
• infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto, vastaava rakennuttaja Eila Kesti  
 

• Vesiliikelaitos 
• liikelaitosjohtaja Irina Nordman, suunnittelupäällikkö Petri Elo 

 
• Aluepelastuslaitos 

• Niemi Heikki, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
 

• Turun seudun puhdistamo Oy 
• toimitusjohtaja Mirva Levomäki 
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Hulevedet Itämerihaasteen 
toimenpideohjelmassa 2014-2018 
• Tuetaan hulevesiohjelman toteuttamista: 

 
• Valitaan hulevesien johtamis- ja käsittelyratkaisut hulevesiohjelman 

prioriteettijärjestystä noudattaen 
 

• Huomioidaan hulevesiasiat yleis- ja asemakaavojen laadinnassa 
riittävin selvityksin ja tarvittavin kaavamääräyksin 
 

• Huomioidaan hulevesiasiat kaikissa rakennusluvissa ja 
poikkeamispäätöksissä vuoteen 2016 mennessä 
 

• Toteutetaan pienvesien tutkimus- ja kunnostusprojekteja 
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Hulevedet Itämerihaasteen 
toimenpideohjelmassa 2014-2018 
• Järjestetään hulevesikoulutusta hallintokunnille sekä informoidaan 

suunnittelu-, arkkitehti- ja insinööritoimistoja kaupungin käytännöistä 
 

• Edistetään viherkertoimien käyttöönottoa kaavoituksessa 
 

• Valmistellaan hulevesien hallinnan pilottikohteita yhteistyössä 
taloyhtiöiden ja suunnittelutoimistojen kanssa 
 

• Turun kaupunkialueelle toteutetaan pilottiratkaisu vuoden 2015 
loppuun mennessä 
 

• Jatketaan hulevesikuormituksen seurantaa 
 

• Lisätään hulevesien avoratkaisuja ja monikäyttöviheralueita 
asemakaavoissa ja varmistetaan toteutus hallintokuntien yhteistyöllä 
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Hulevesiohjelman päivittäminen 

• Hulevesityöryhmä valmistelee ohjelman päivittämistä 
 

• Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutos tulossa voimaan v. 2014 
 
 
 
 
 

Tietopaketti: Kuntaliiton Hulevesiopas, 2012 
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Kiitos ! 
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