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1 JOHDANTO 
Kokkolan keskustan eteläpuolelle on suunnitteilla uusi teollisuusalue, nimeltään Kruunuportti. 

Suunnitellun teollisuusalueen asemakaavoitus on käynnissä ja alue on kaavoituksen myötä 

saamassa ns. T/kem -aluemerkinnän eli alueelle voidaan sijoittaa merkittävän, vaarallisia 

kemikaaleja valmistavan tai varastoivan teollisuuslaitoksen. Kaava-alueelle on tehty kaavoitusta 

varten tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat mm. hulevesisuunnitelma ja suuronnettomuusselvitys. 

Nykyisten alueelta purkautuvien pintavesien laskuojat virtaavat osittain läheisillä pohjavesialueilla 

tai purkavat vetensä läheiselle Laajalahden Natura 2000-suojelualueelle. Tässä selvityksessä 

tarkastellaan Kruunuportin asemakaava-alueen pinta- ja hulevesien johtamisratkaisuja eri 

laskuojien kautta ja esitetään mahdollisuuksien mukaan pienemmän ympäristöriskin omaavia 

vaihtoehtoja vesien käsittelyn ja nykyisten laskuojien rinnalle. 

 

2 ASEMAKAAVAEHDOTUS 
Kaava-alue sijaitsee Kokkolassa Kruunupyynharjulla, noin 7 km Kokkolan keskustasta etelään, 

valtatie 8 varressa. Lännessä valtatiehen ja idässä rautatiehen rajoittuva metsäalue on kooltaan noin 

135 hehtaaria. Kaavaa-alueen eteläinen reuna ulottuu Kruunupyyn ja Kokkolan väliseen 

kunnanrajaan (Kuva 1).  

Kaavaehdotuksessa, joka on esitelty Kaupunkirakennelautakunnassa 23.3.2022, on esitetty 

kaavamerkinnöiksi seuraavia osin yleisiä ja osinhulevesiä koskevia merkintöjä. 

Kaavamerkinnät 

• T/kem: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa merkittävän, 

vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. 

• KTY/log: toimitilarakennusten sekä logistiikkatoimintojen korttelialue. 

• EV: Suojaviheralue. 

• hule: Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa, jonka kautta 

johdetaan kortteiden hulevesiä ja viivytetään katualueiden hulevesiä alla- ja ojarakentein. 

• hule/ajo/pp: ohjeellinen hulevesille, ajoyhteydelle sekä jalankululle ja pyöräilylle varattu 

alueen osa. 

Yleiset määräykset hulevesiä koskien on päivitetty ELY-keskuksen lausunnon pohjalta ja 

neuvottelun 6.5.2022 jälkeen: 

• Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää koko tonttia koskeva piha- ja hulevesisuunnitelma, 

jossa on suunniteltu piha-alueiden jäsentely, pysäköinti, aitaaminen, pihapintojen 

korkeusasemat, istutukset, kalustus, hulevesien viivyttäminen, suodattaminen ja muu 

hallinta sekä viereisten alueiden kulun varmistavat jäsentelyt. 

• Hulevesien hallinta ja käsittely sekä viereisten alueiden kulku tulee osoittaa erillisen 

suunnitelman mukaan myös työmaa-aikaisessa tilanteessa. 

• Tonttien hulevedet tulee viivyttää tontti- tai korttelialueilla.  
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• Viivytysrakenteiden mitoitus tulee olla vähintään 1,5 m3/ / 100 m2/ vettä läpäisemätöntä 

pintaa kohti. Pysäköinti- sekä lastaus- ja purkualueiden hulevedet tulee käsitellä hiekan- ja 

öljynerottimin ennen johtamista viivytysaltaisiin/kosteikkoihin.  

• Pilaantumisriskin alaisten hulevesien johtaminen pohjavesialueen kautta on kielletty. 

Samoin kaikkien hulevesien johtaminen maantieojiin. Alueelta pois johdettavien 

pilaantumisriskin alaisten hulevesien purkupisteissä tulee olla lisäksi mahdollisuus 

virtauksen sulkemiseen. Em. Rajaukset on huomioitava myös työmaa-aikaisessa hulevesien 

hallinnassa sekä rakennusten perustamiskorkeutta määritettäessä.  

• Korttelialueille ei saa sijoittaa toimintaa, joka korkeudeltaan tai muuten näkölento-

olosuhteita huonontavana voi vaikeuttaa lentotoimintaa. Rakennusten, rakenteiden ja 

laitteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytön aikaisessa toiminnassa tulee ottaa 

huomioon ilmailulain asettamat vaatimukset lentoesteluvasta ja siitä mahdollisesti 

aiheutuvista rajoitteista rakentamiselle ja rakennusten käytölle. 

 

Kuva 1. Kruunuportin asemakaavaehdotus 23.3.2022. 
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3 HULEVESISUUNNITELMA KAAVA-ALUEELLA 

3.1 Hulevedet kaava-alueella 

Kaavoitusprosessin aikana alueelle tehtiin hulevesisuunnitelma, jonka mitoitusperiaatteet on 

esitetty seuraavassa  

• Mitoitussateena käytetty kerran 10 vuodessa toistuvaa 10 minuuttia kestävää rankkasadetta 

(216 l/s/ha) ja keskimääräisenä valumakertoimena 0,8. Kaava-alueelta tulevia hulevesiä 

syntyy mitoitussateella n. 21 m3/s. 

• Noin puolet hulevesistä on katolta tulevaa vettä (puhdasta vettä). 

• Hulevedet johdetaan viivytyksen (viivytysaltaat) kautta alueen ojiin. 

• Viivytysalueita varataan alueen reunoille, sekä ennen vesien purkukohtia. Pinta-alat ja 

viitteelliset sijainnit (vihreät alueet) ilmoitettu kuvassa (Kuva 2). Viivytysalueiden 

minimimitoituksena käytetty 1,5 m3/100 m2. Altaiden tilavuuksissa on varauduttu siihen, 

että kaikki mitoittavan rankkasateen aikana syntyvät hulevedet mahtuvat 

kokonaisuudessaan altaisiin. Osa altaisiin kerättävistä vesistä imeytetään paikan päällä, osa 

johdetaan ympäröiviin ojiin. Altaiden rakenne suunnitellaan siten, että ojiin johdetaan 

maksimissaan sama virtaama kuin nykytilanteen laskennalliset virtaamat ovat. 

Hulevesialtaiden purkuputkiin asennetaan sulkukaivot mahdollisten häiriötilanteiden 

varalle. 

• Pysäköinti- ja rekkojen lastaus-/purkupaikkojen hulevedet käsitellään lietteen- ja 

öljynerottimissa ennen johtamista viivytysaltaisiin/kosteikkoihin. Erotusjärjestelmille 

varattava tilaa pysäköinti- ja lastausalueiden läheisyyteen. 

• Tontin pihasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että pintavalumisvesiä johdettaisiin 

toteutettavien viheralueiden läpi. 

• Viheralueiden tarkoituksena on katkaista ja viivyttää hulevesien kulkeutumista rankkasateen 

aikana. 

• Viheralueiden ja viivytysaltaiden kasvualustoihin on mahdollista lisätä esim. biohiiltä tai 

hiekkaa, jotka vähentävät hulevesien epäpuhtauksia ja niiden ravinnepitoisuuksia. 
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Kuva 2. Kruunuportin kaava-alueen hulevesisuunnitelma. Sinisillä isoilla nuolilla esitetty kaava-alueelta purettavien hulevesien 

purkupisteet.  

Kuten kuvassa (Kuva 2) on esitetty, hulevesiä on mahdollista purkaa neljään eri suuntaan. 

Suunnitelman lähtökohtana on ollut, että valumisvesiä puretaan mahdollisuuksien mukaan eri 

suuntiin, jotta viivytysrakenteet kaava-alueella eivät kasva pinta-alallisesti liian suuriksi yksittäisellä 

alueella. Tarkemmat mitoitustiedot on esitetty alla eri purkusuuntiin. 

Valumisvedet länteen 

• Nykytilanne: virtaama rankkasateella 1 400 l/s 

• Rakennettu tilanne: 

o Valuma-alue: n. 29,3 ha 

o Viivytystarve: min. 4 400 m3  

o Suunnitelmassa esitetty aluevaraus viivytykselle: 5 200 m3 
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Valumisvedet etelään 

• Nykytilanne: virtaama rankkasateella 740 l/s 

• Rakennettu tilanne: 

o Valuma-alue: n. 26,6 ha 

o Viivytystarve: min. 4 000 m3  

o Suunnitelmassa esitetty aluevaraus viivytykselle: 6 400 m3 

Valumisvedet itään 

• Nykytilanne:  

o virtaama rankkasateella (1/10 a, 10 min) 1 070 l/s 

o virtaama rankkasateella Väyläviraston ohjeen mukaan 395 l/s 

• Rakennettu tilanne: 

o Valuma-alue: n. 31,2 ha 

o Viivytystarve: min. 4 700 m3  

o Suunnitelmassa esitetty aluevaraus viivytykselle: 10 400 m3 

Valumisvedet pohjoiseen 

• Nykytilanne: virtaama rankkasateella 1 500 l/s 

• Rakennettu tilanne: 

o Valuma-alue: n. 34,2 ha 

o Viivytystarve: min. 5 200 m3  

o Suunnitelmassa esitetty aluevaraus viivytykselle: 8 500 m3 

Itään johdettavien vesien osalta on huomioitu, että vedet puretaan ojaan, joka alittaa rautatien 

rummussa välittömästi kaava-alueen ulkopuolella. Mitoitusvirtaamia on tarkasteltu Väyläviraston 

ohjeen mukaisesti. 

 

3.2 Purkupisteet laskuojiin ja valuma-alueet 

Tarkasteltaessa hulevesisuunnitelmassa esitettyjä hulevesien purkupisteitä, voidaan todeta, että 

pohjoiseen ja itään johdettavat hulevedet virtaavat Pekkasbäcken ja Kvikantbäcken nimisiä laskuojia 

pitkin purkaen vetensä lopulta Öjanjärveen (Kuva 3). Molempien ojien valuma-aluetta (3. 

jakovaiheen) kutsutaan Kvikantbäckenin valuma-alueeksi (84.043). Valuma-alueen pinta-ala on 

kokonaisuudessaan 15,75 km2. 

Hulevesisuunnitelmassa kaava-alueelta puretaan vesiä myös etelään ja länteen. Molemmat 

purkupisteet sijaitsevat samalla Råbäckenin valuma-alue (Kuva 3). Valuma-alueen pinta-ala on noin 

4,58 km2. Hulevedet on suunniteltu purettavan Halvvägsbäckenin (etelään) ja Råbäckenin (länteen) 

laskuojiin. 
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Kuva 3. Kaava-alueen hulevesien laskuojat, pohjavesialueet, valuma-alueet ja Natura-alue. 

 

3.3 Rajoittavat tekijät 

Huomioiden hulevesisuunnitelmassa esitetyt hulevesien purkusuunnat (itä/pohjoinen, länsi ja 

etelä), on laskuojilla tiettyjä rajoittavia tekijöitä, jotka tulee huomioida tarkemmin hulevesien 

hallinnan ja johtamisen suunnittelussa teollisuushankkeen suunnittelu- ja luvitusvaiheessa.  

1. Kaava-alueen potentiaalisesti likaisia hulevesiä ei tule johtaa pohjavesialueiden läpi avo-

ojissa.  

• GTK:n tekemän rakennemalliselvityksen perusteella Patamäen pohjavesialueen 

(Kuva 3) sieppausalueet, joilta pintavesiä imeytyy pohjavesiksi, voi ajoittain olla 

suurempi kuin virallinen pohjaveden muodostumisalueen rajaus on. Imeytymistä 

tapahtuu myös pohjavesialueen reuna-alueilla. Tästä syystä nähdään, että 

potentiaalisesti likaiset hulevedet voivat aiheuttaa riskiä Patamäen pohjavesialueelle 

ja hulevedet tulee johtaa mahdollisuuksien mukaan joko putkessa pohjavesialueen 

läpi tai kiertää pohjavesialue. 

• Laajalahden pohjavesialue (Kuva 3) on luokiteltu 2. luokan pohjavesialueeksi. 

Pohjoispuolelle virtaava Kvikantbäcken kulkee aivan Laajalahden pohjavesialueen 

rajaa pitkin ja ajoittain pohjavesialueella ennen kuin laskee Öjanjärveen.  
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2. Halvvägsbäckenin ja Råbäckenin laskuojat purkavat vetensä Laajalahden Natura-alueelle 

(FI1000004, Kuva 3), jonka suojelutyyppi on SCI/SPA. SCI on luontodirektiivin mukaisia 

suojelualueita ja SPA lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita. Alueella on hyvin laaja 

rantaniitty, jonka hoitamaton osa on pensoittunut rehevöitymisen myötä. Niityn eteläosaa 

hoidetaan laiduntamalla. Pohjoisreunan muodostaa hiekkainen niemi. Vallitsevana kasvina 

on järviruoko, mutta myös järvikortetta tavataan. Laajalahden linnusto on erittäin arvokas. 

Pesimälinnuston lajimäärä on huomattavan suuri, lisäksi alueella tavataan muutto- ja 

sulkimisaikoina satoja vesilintuja ja kahlaajia. Pesimälinnusto on monipuolinen alueen 

erilaisten biotooppien vuoksi. Tiedostaen alueen suojelutavoitteet tulee alueelle 

johdettavien pintavesien laadussa huomioida, että ne eivät aiheuta lisää lahden 

rehevöitymistä tai muuta haittaa alueen luonnontilalle. 

 

4 HULEVESIEN JOHTAMISRATKAISUT 
Seuraavissa kohdissa tarkastellaan kaava-alueelta muodostuvien hulevesien johtamista ja 

purkamista laskuojiin neljän eri vaihtoehdon myötä. Tarkastelu on tehty asemakaavaa varten, jolloin 

kaava-alueen teollisista toiminnoista ei ole vielä varmuutta. Tarkempi hulevesien käsittely- ja 

johtamissuunnitelma tulee tehdä seuraavassa suunnittelu -ja luvitusvaiheessa (ympäristölupa ja 

rakennuslupa), jolloin alueella sijoitettavat toiminnot ja rakenteet ovat tarkentuneet. 

Seuraavissa kohdissa esitetty hulevesien johtamisratkaisut ovat yleissuunnitelmatasolla ja niissä on 

huomioitu edellisessä luvussa esille nostetut hulevesien johtamista rajoittavat tekijät (kohta 3.3). 

Todennäköisesti hulevesien johtamisen osalta joudutaan turvautumaan useaan purkureittiin ja 

mahdollisesti useampaan hulevesiä koskevaan ratkaisuun, jotta vesiä voidaan ympäristön kannalta 

turvallisesti johtaa Öjanjärveen. 

4.1 VE1 - Kaava-alueen sisäiset ratkaisut 

Kaava-alueelle tehdyn hulevesisuunnitelman lähtökohtina olivat, että alueella pyritään tekemään 

mahdollisimman vähän maansiirtotöitä, tasauksia ym., joten tarkastelu hulevesien osalta tehtiin 

pääasiassa luonnontilaisessa korkotasossa, jolloin alueen luonnollinen vedenjakaja sijoittuu kaava-

alueen pohjoisosaan. 

Tarkempien alue- ja rakennussuunnitelmien myötä voidaan myös tarkentaa hulevesien johtamista 

alueen sisällä. Seuraavissa kohdissa esitetty mahdollisia kaava-alueen sisällä tehtäviä ratkaisuja, 

joilla voidaan vähentää hulevesien vaikutusta kaava-alueen ulkopuolella: 

1. Puhtaiden kattovesien johtaminen ja imeyttäminen 

Kaava-alueelle sijoitettavien rakennusten osalta on mahdollista, että kattovesiä syntyy 

merkittävä määrä suuresta kattopinta-alasta johtuen. Näiden vesien käsittely ja johtaminen 

erillään muista hulevesistä on mahdollista ja suositeltavaa. Kattovesiä voidaan pitää 

laadultaan puhtaina, joten niitä voidaan tarvittaessa imeyttää kaava-alueella tai sen 

ympäristössä esim. länsipuolen pohjavesilammikot, mutta myös tarvittaessa johtaa nykyisiin 

laskuojiin (myös Pekkasbäcken/Kvikantbäcken) huomioiden kuitenkin mitoitusvirtaamat. 
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Kattovesiä voi tarvittaessa myös johtaa kaava-alueella sijaitsevaan pohjavesilammikkoon, jos 

pystytään varmistamaan, että lammikko ei suurilla sademäärillä pääse tulvimaan. 

 

2. Hulevesien erottelu 

Piha-alueilla, ajoteillä, parkkipaikoilla, varastokentillä, lastausalueilla ym. syntyvät hulevedet 

voidaan johtaa tarvittaessa eritellä vesien riskitarkastelun mukaan.  

• Alueilla, joissa kerättävien hulevesien laadun ei arvioida heikentävän laskuojan veden 

laatua edes onnettomuus- tai häiriötilanteissa eikä kohteessa sijaitse sellaisia 

riskitoimintoja, kuten kemikaalien käsittelyä, varastointia, lastaamista ym., voidaan 

hulevedet johtaa pääosin painovoimaisesti mitoitettujen erottimien ja sulkuventtiilin 

kautta laskuojiin (myös Pekkasbäcken/Kvinkantbäcken). Tämän tyyppisiä hulevesiä ei 

lähtökohtaisesti tule johtaa kaava-alueella sijaitsevaan pohjavesilammikkoon. 

• Alueilla, joilla käsitellään, lastataan, kuljetetaan tai varastoidaan kemikaaleja tai 

teollinen toiminta voi muuten aiheuttaa riskiä hulevesien laadulle häiriö- tai 

onnettomuustilanteiden myötä (=potentiaaliset likaantuneet hulevedet), tulee 

hulevedet johtaa alueelta tarvittavien erottimien ja sulkuventtiilien kautta 

painovoimaisesti laskuojiin, joista ei aiheudu riskiä pohjavesialueille tai Natura-

alueelle. Tämän tyyppisiä hulevesiä ei tule johtaa kaava-alueella sijaitsevaan 

pohjavesilammikkoon. 

 

3. Hulevesien johtamisjärjestelyt 

Syntyvien hulevesien laadullinen erittely riskiperusteisesti ei välttämättä ole aina 

mahdollista. Tarkemman aluesuunnittelun yhteydessä voidaan kaava-alue suunnitella siten, 

että valtaosa alueella syntyvistä hulevesistä johdetaan alueen eteläosaan ja kerätään, 

viivytetään/laskeutetaan siellä ja puretaan kootusti mitoitettujen erottimien ja 

sulkuventtiilien kautta laskuojaan tai -ojiin. Suunnittelussa alueiden vietot tulee suunnitella 

siten, että vedet voidaan painovoimaisesti johtaa suunniteltuun hulevesialtaaseen/-altaisiin. 

Hulevesiä ei tule johtaa kaava-alueella sijaitsevaan pohjavesilammikkoon. 

 

4.2 VE2 - Pekkasbäckenin putkitus 

Osa kaava-alueen pintavesistä ja hulevesistä virtaa luonnostaan Pekkasbäckenin laskuojan kautta 

pohjoiseen kulkien osittain Patamäen pohjavesialueella ja hetkellisesti jopa pohjaveden 

muodostumisalueella. Pekkasbäcken virtaa pohjavesialueella noin 2,2 km pituisen matkan 

muuttuen lopulta Kvikantbäckeniksi. Kyseinen alue on lisäksi varsin alavaa ja ojien tukokset ovat 

aiheuttaneet aika-ajoin hetkellisiä tulvia alueella. Näin ollen ojavesien imeytyminen ojista 

maaperään ja sitä myötä pohjavedeksi on todennäköistä, erityisesti pohjavesialueella. 

Kaava-alueen toiminnoista voi aiheutua häiriö- ja onnettomuustilanteissa haitallisia päästöjä 

huleveteen, joka voi siten aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle Patamäen pohjavesialueella. 

Jotta mahdollisesti tällaisia vesiä voidaan ylipäänsä kaava-alueelta johtaa Pekkasbäckeniin, tulee 

Pekkasbäcken putkittaa pohjavesialueella kulkevan uoman osalta (Kuva 4). Tällöin varmistutaan 

siitä, että haitta-aineita sisältävät hulevedet eivät pääse imeytymään maaperään Patamäen 



 

 
12 

pohjavesialueella. Putken mitoituksessa tulee huomioida riittävän suuret rankkasadejaksot, jotta 

mitoitus on riittävä eikä putki aiheuta tukosta ja tulvimista alueella. Nykyisen ojaston pohjan ja 

reunojen vuoraaminen vettä huonosti johtavalla materiaalilla esim. geotekstiileillä tai 

bentoniittisavella ei arvioida olevan riittävä toimenpide mahdollisen tulvivien ja imeytyvien 

hulevesien aiheuttaman riskin osalta. 

 

 

Kuva 4. Pekkasbäckenin esitetty putkitettava ojaosuus. 

4.3 VE3 - Uusi korvaava laskuoja pohjoiseen 

Osa kaava-alueen pintavesistä ja hulevesistä virtaa luonnostaan Pekkasbäckenin laskuojan kautta 

pohjoiseen kulkien osittain Patamäen pohjavesialueella ja hetkellisesti jopa pohjaveden 

muodostumisalueella lopulta muuttuen Kvikantbäckeniksi ja laskien Öjanjärveen. Patamäen 

pohjavesialueen ympäristö alue on varsin alavaa ja ojien tukokset ovat aiheuttaneet aika-ajoin 

hetkellisiä tulvia alueella. Näin ollen ojavesien imeytyminen ojista maaperään ja sitä myötä 

pohjavedeksi on todennäköistä, erityisesti pohjavesialueella. 

Kaava-alueen toiminnoista voi aiheutua häiriö- ja onnettomuustilanteissa haitallisia päästöjä 

hulevesiin, jotka voi siten aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle Patamäen pohjavesialueella. 

Tässä vaihtoehdossa tarkastellaan uuden laskuojan rakentamista korvaamaan Pekkasbäckenin 

laskuoja pohjavesialueen läheisyydessä. Esimerkki uuden laskuojan uomasta on esitetty kuvassa 
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(Kuva 5). Lisäksi on esitetty, että nykyinen Pekkasbäcken tukitaan pohjavesialueen länsipuolella, 

jotta voidaan varmistaa, ettei hulevesiä pääse kaava-alueelta virtaamaan pohjavesialueelle. 

Uuden laskuojan suunnittelu ja mitoitus tulee tehdä tarkemmin seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 

Suunnittelussa tulee huomioida, että alue on varsin tasaista ja laskuojasta ei tule aiheutua haittaa 

valtatien 8 tai rautatien rakenteille sekä alueen maanomistus. Kuvassa (Kuva 6) on esitetty 

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan maastoprofiili kuvassa (Kuva 5) esitetylle laskuojareitille. 

Lähtökohtaisesti vedet tulee johtaa Kvikantbäckeniin painovoimaisesta. 

 

Kuva 5. Kaava-alue ja uuden Pekkasbäckenin korvaavan laskuojan ohjeellinen sijainti. 
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Kuva 6. Maastoprofiili kuvassa 6 esitetyn uuden laskuojareitin osalta. 

 

4.4 VE4 - Uusi laskuoja länteen 

Osa kaava-alueen pintavesistä ja hulevesistä virtaa luonnostaan Råbäckenin ja Halvvägsbäckenin 

laskuojien kautta länteen, purkaen lopulta vetensä Laajalahden Natura-alueelle.  

Kaava-alueen toiminnoista voi aiheutua häiriö- ja onnettomuustilanteissa haitallisia päästöjä 

huleveteen, joka voi siten aiheuttaa riskin haitta-aineiden leviämiselle Natura-suojelualueelle. Tässä 

vaihtoehdossa tarkastellaan uuden laskuojan rakentamista länteen hyödyntäen osittain uuden 

yhdystien linjausta Lahdenperään. Esimerkki uuden laskuojan reitistä on esitetty seuraavassa 

kuvassa (Kuva 7). 

Kyseessä on kokonaan uusi laskuoja, jota pitkin on tarvittaessa mahdollista johtaa mahdollisimman 

suuri määrä hulevesiä pois kaava-alueelta. Kaava-alueen hulevesien kerääminen voidaan 

suunnitella ja toteuttaa luvussa 4.1 kohdan 3 mukaisesti. Laskuojan uoma on suunniteltu kiertävän 

Laajalahden pohjavesialueen itäpuolelta ja purkaen lopulta vetensä Öjanjärveen pohjavesialueen 

pohjoispuolella. 

Laskuojan suunnittelu tulee tehdä tarkemmin seuraavassa suunnitteluvaiheessa, jolloin 

aluesuunnitelmat mahdollistavat tarkemmat virtaamat ym. Laskuojan suunnittelussa ja 

mitoituksessa tulee huomioida kaava-alueella syntyvien (laskuojaan johdettavien) hulevesien 

määrät, maanomistus sekä alueen maastoprofiili (Kuva 8). Lähtökohtaisesti hulevedet tulee johtaa 

laskuojan kautta painovoimaisesta Öjanjärveen. 
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Kuva 7. Uuden länteen virtaavan laskuojan ohjeellinen sijainti.  

 

Kuva 8. Uuden länteen virtaavan laskuojan maastoprofiili kuvassa 7 esitetylle reitille. 
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5 YHTEENVETO 
Selvityksessä on esitetty erilaisia vaihtoehtoja Kruunuportin asemakaava-alueen hulevesien 

johtamisratkaisuiksi, jotta hulevesistä ei aiheutuisi riskiä niin pohjavesialueille kuin Natura 2000-

suojelualueelle mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on 

useita, joilla voidaan päästä hyväksyttyyn lopputulokseen. Lisäksi on mahdollista käyttää eri 

vaihtoehtojen yhdistämistä, jolloin voidaan päästä myös haluttuun tavoitteeseen. Esitetyistä 

vaihtoehdoista, joissa kattovedet johdetaan erikseen esim. maahan imeytykseen ja muut hulevedet 

kerätään kaava-alueen eteläosaan ja viivytetään siellä, jonka jälkeen ne puretaan uutta laskuojaa 

pitkin Öjanjärveen, voidaan pitää sekä pohjaveden sekä Natura-alueen suojelun kannalta 

todennäköisesti parhaimpana vaihtoehtoina. Erityisesti yhteen suuntaan hulevesiä purettaessa 

tulee myös huomioida eroosiovaikutukset laskuojassa. 

Hankesuunnittelun myötä tulee tehdä tarkempi alue-/pihasuunnitelma lupahakemuksia varten, 

jolloin myös hulevesisuunnitelma tulee tehdä kaavamääräysten mukaisesti alueelle. Suunnitelman 

tulee kattaa myös hulevesien johtamisreitti kaava-alueen ulkopuolella tarvittavine ratkaisuineen, 

mitoituksineen, maanomistuksineen ja kustannusarvioineen. 

 

6 EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Selvityksessä esitetty vaihtoehtotarkastelut on tehty Maanmittauslaitoksen aineistoihin perustuen 

mm. korkotasojen ja maastoprofiilien osalta. Samoin valuma-aluetiedot perustuvat SYKE:n 

aineistoihin 3. jakoluokan valuma-aluejaosta, joka perustuu pintamalleihin. Näissä lähtötiedoissa on 

epävarmuuksia esim. sijainti- ja korkotiedoissa. Seuraavassa, tarkemmassa suunnitteluvaiheessa 

asemakaava-alueella ja mahdollisten laskuojien ympäristössä tulee tehdä tarkentavia 

maastomittauksia suunnittelua varten. Myös pohjavesialueiden ja erityisesti pohjaveden 

muodostumisalueiden rajauksissa tulee huomioida mahdolliset epätarkkuudet esim. riskejä 

tarkasteltaessa pohjavesialueen reuna-alueilla.  
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