
Hulevesien aiheuttamat ongelmat ja 
vahingot Turussa 2000-2013 
Hulevesiongelmakohdekartoitus 
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Selvityksen tausta 
• Hulevesiohjelmassa todettiin lisäselvitystarve hulevesitulvia 

koskien. 

• Selvitys toiminut tärkeänä tausta-aineistona alueellisen 
hulevesisuunnitelman teossa. 

• Selvityksen teki Päivi Liimatta Vesiliikelaitoksella osana 
täydennyskoulutustaan. 

• Tietoja ongelmakohteista kerättiin kyselylomakkeella. Tiedot 
koottiin taulukoksi ja vietiin MapInfoon paikkatiedoksi. 

• Tietoa saatiin yhteensä 235 tulvatapahtumasta. 
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Kartoituksessa ilmoitettujen tulvien määrä 
tietolähteittäin  
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Hulevesikartoituksen sateisimmat päivät 
• Erityisen paljon tulvatapahtumia esiintyi muutamina 

ajankohtina johtuen poikkeuksellisen suurista sademääristä 
Turun alueella.  

• Koko vuorokauden 27.8.2012 sademäärä oli 63,5 mm ja  
4.-5.10.2012 sademäärä oli yhteensä 53,7 mm. 
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Hulevesiongelmien määrä vuosittain  
• Taulukossa hulevesien aiheuttamia ongelmia ja vahinkoja eri 

vuosilta.  
• Vuodelta 2013 tietoja vain kesäkuun loppuun saakka. 
• 88 % tulvatapahtumista on vuosilta 2011- 2013. 
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Tulvatapahtumat lajiteltiin tyypeittäin 
Lajittelu aiheuttajan mukaan kuuteen eri luokkaan. 
 
Eri tulvatyyppejä edustavat esimerkiksi seuraavat kuvaukset: 
 

• hulevesitulva   putket liian pienet eikä vesi mahdu verkostoon, 
tulviminen kellariin 

• merivesitulva  meriveden nousun aiheuttama tulva 
• ylläpito-ongelma  avo-ojat/ kaivot tukossa 
• hulevesiviemäri puuttuu  tieto löytyy WebMap -ohjelmasta 
• katurakenneongelma  tien painuminen ja/tai vietto väärään 

suuntaan sekä usein sorapintaiset kadut 
• muu tulva  valunta puistosta/ metsästä 

3.4.2014 6 



Tulkintaongelmia on voinut aiheutua 
seuraavista seikoista: 
• Tulvatapahtuman kuvaus on puutteellinen tai vaikeasti 

tulkittavissa. 

• Tulvatapahtuman sijainnin tai ajankohdan määritys on jäänyt 
epätarkaksi tai sitä ei ole ollenkaan. 

• Tulvaluokittelun vaikeus (tulvatapahtuma voi olla usean tekijän 
summa, esim. hulevesitulva + ylläpito-ongelma + 
katurakenneongelma) 

• Kaksoisarvojen määrä (varmuudella kaksoisarvoja löytyi 
seitsemässä kohteessa; epätarkasta sijaintitiedosta johtuen niitä 
voi olla enemmänkin)  
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Tulvien määrä tulvatyypeittäin  
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Hulevesiongelmien keskittymiä alueellisesti 
Tarkastelujaksona (v. 2000 – kesäkuu 2013) ilmoitetuista 
hulevesien aiheuttamista ongelmista ja vahingoista muutamalle 
kadulle kasaantui useita tapahtumia. 
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Esimerkkejä ongelmakeskittymistä 
• Valmetinkatu Pansiossa 
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• A (Rauhankatu), B (Kanslerintie), C (Ylitalonkatu), D (Itäinen 
Rantakatu), E (Ratakatu) 
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Jatkotoimenpiteet 
• Hulevesiongelmatietoja pitäisi kerätä myös jatkossa. 

• Hulevesiryhmä kerää tiedot kerran vuodessa.  

• Päivittyvä tausta-aineisto viranomaiskäyttöön. 

• Taulukko ja paikkatiedot tallennettu polkuun:  

 O:\Turku_Gis\Hulevesikartoitus 
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Vahinkojen kustannuksista 
• Hulevesiongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen on tärkeää. 

• 27.8 ja 5.10.2012 rankkasateiden aiheuttamien vahinkojen 
kustannukset Portsan ja Iso-Heikkilän alueilla olivat noin 
miljoona euroa. 

• Noin puolet koituneet kaupungille, puolet yksityisille tahoille.  
• Kaupungin kustannuksista puuttuu työn osuus. 

• Sataman ja Iso-Heikkilän maankäyttö muuttuu, 
mahdollisuuksia parantaa tilannetta.  

• Tehty hulevesisuunnitelma, jossa yritetty löytää ratkaisuja. 

• Alueelle ehdotettu tulva-allasta (170 000€), kiinteistökohtaista 
viivytystä, puhdistamolle omaa purkuputkea ja tulvaviemäriä 
Ratapihankadulle (630 000€). 
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