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1 Johdanto 
 
Työn päätavoitteena on kartoittaa hulevesien hallinnan tarvetta, jota arvioidaan muun muassa vertaamalla eri 
maankäyttösuunnitelmista johtuvia pintavalunnan muutoksia ja niiden vaikutuksia alueen vesitalouteen ja 
luontoarvoihin. Luontoarvojen osalta keskitytään tarkastelemaan lähinnä tummaverkkoperhoselle soveltuvia 
alueita. Lisäksi selvityksessä esitetään yleissuunnitelmatasoisesti alueellisten kosteikkojen, lammikkojen ja 
muiden hulevesienkäsittelymenetelmien mahdollista sijoittamista. Pintavalunnan muutosten sekä luontoarvojen 
perusteella selvitysalueelle määritetään 6 eri vaatimustasoa hulevesien käsittelymenetelmille, joista tässä 
vaiheessa esitetään alueellisesti 3 vaativinta.  
 
Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa tehtävässä  tarkemmassa ja yksityiskoh-
taisemmassa hulevesiselvityksen jatko-osassa vaatimustasoja tarkastellaan korttelikohtaisesti. Jatko-osassa 
esitetään myös hulevesien hallintamenetelmien rakenne, toimintaperiaate, mitoitus sekä lopullinen sijoitus. 
 
Selvitysalueen maaperää, pinnanmuotoja, nykyistä maankäyttöä ja luontoarvoja käsitellään vain lyhyesti, koska 
ne sisältyvät muihin osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittuihin selvityksiin.  
 

2 Selvitysalue 
 
Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa laaditaan yhdessä Tarastenjärven osayleiskaavan kanssa, joten tämä selvitys 
ulottuu myös Tarastenjärven osayleiskaava-alueelle. Selvitysalueen pinta-ala on maaosiltaan noin 19 km2 ja sen 
rajaus esitetään kuvassa 1.  
 
2.1 Maaperä 
 
Selvitysalueella on kalliota pääasiassa maaston korkeimmilla kohdilla pohjoisessa ja etelässä. Moreenia esiintyy 
enimmäkseen kallioalueiden ympärillä. Moreeni on koko alueella tyypiltään hiekkamoreenia. Iso Lumojan 
kaakkoispuolella, suunnittelualueen pohjoisrajalla,  on kaksi pientä soravaltaista harjumuodostumaa. 
 
Hienorakeisista maalajeista selvitysalueella esiintyy savea ja hiesua. Savikot sijoittuvat Nurmin alaville maille 
sekä Sorilanjoen ja Laalahden rannoille. Hiesua on pieni esiintymä alueen pohjoisosassa Iso Lumoja -järven 
eteläpuolella. 
 
Pienialaisia turvealueita Nurmi-Sorilassa on niin alavien savikkojen keskellä kuin ylänteiden kallio- ja 
moreenimaiden painanteissa. Suurin osa turvealueista on saravaltaisia eli runsasravinteisia. Kuvassa 1 esitetään 
selvitysalueen maaperä. 
 

 
Kuva 1 Selvitysalueen rajaus ja maaperä 
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Selvitysalueen korkeimmat, luonnontilaiset kohdat ovat noin 140 metriä ja alimmat noin 95 metriä merenpinnan 
yläpuolella. Alueen korkein kohta on kuitenkin noin kaksi kilometriä Nurmin keskustasta itään sijaitsevan 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen täyttöalue, joka kohoaa 150:n metrin korkeuteen merenpinnasta. 
Ylänteet sijoittuvat suunnittelualueen reunoille ja alimmat kohdat Näsijärven rannoille. Sorilassa ja Palon 
kylässä maasto laskee kokonaisuudessaan kohti Laalahtea ja Sorilanjokea. Nurmissa maasto on polveilevaa. 
Kumpuilu on koko Nurmi-Sorilan pinnanmuodostukselle tyypillistä, mutta korkeita mäkiä ei osayleiskaava-
alueella ole. 
 
Nurmi-Sorilassa yhtäjaksoisia jyrkkiä rinteitä on melko vähän. Jyrkkiä kohtia on paljon, mutta ne ovat pieniä 
osia loivissa rinteissä. Huomattavin jyrkkä rinne on Nurmin eteläosassa Lintukallion mäellä. Myös Laalahden ja 
Sorilanjoen etelärannat ovat jyrkkiä. Loivia, etelään viettäviä rinteitä on runsaasti Sorilassa. 
 
2.2 Selvitysalueen maankäyttö 
 
Nurmi-Sorila on tällä hetkellä harvaan asuttua. Asutus ja palvelut ovat keskittyneet Nurmin ja Sorilan 
kyläkeskuksiin sekä Aitoniementien ja Pulesjärventien läheisyyteen. Alueella on noin 700 asukasta ja alueen 
rakennuskannasta yli 90 prosenttia on erillispientaloja. Sorilan keskustassa on yksi kerrostalo ja ainoat rivitalot 
ovat adventtiseurakunnan vanhainkodin asuntoja. Alue on rakentunut pääosin 1950-luvun jälkeen. 
Asuntokannasta 25 prosenttia on rakennettu 80-luvulla. 
 
Lisäksi selvitysalueella on loma-asutusta. Loma-asuinrakennuksia on Nurmi- Sorilan osayleiskaava-alueella 82 
kpl. Noin puolet loma-asunnoista sijaitsee Sorilanjoen rannassa ”Rivieraksi” kutsutulla alueella, jolla on 34 
pientä, pääosin 1960-luvulla rakennettua mökkiä. Suurin osa ”Rivieran” rakennuspaikoista on ns. ei 
omarantaisia rakennuspaikkoja. Kuvassa 2 esitetään selvitysalueella sijaitsevat asuinrakennukset vihreällä ja 
loma-asunnot punaisella. Tarastenjärven osayleiskaava-alueella ei ole pysyvää tai loma-asutusta. 
 

 
Kuva 2 Selvitysalueella sijaitsevat loma- ja asuinrakennukset 
 
Noin kaksi kilometriä Nurmin keskustasta itään sijaitsee 30 hehtaarin kokoinen Tarstenjärven 
jätteenkäsittelykeskus. Selvitysalueella on lisäksi runsaasti pelto- ja niittyaukeita sekä metsämaastoa.  
 
2.3 Alueen luontoarvot (tumaverkkoperhonen) 
 
Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen päiväperhonen. Laji on luonnonsuojelulain 47 §:n ja 
luonnonsuojeluasetuksen 22 §:n tarkoittama erityisesti suojeltava laji, jonka säilymiselle tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. 
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Merkittävin tekijä tummaverkkoperhosen esiintymisen ja elinympäristöjen säilymisen kannalta on alueella 
pitkään jatkunut laidunnus. Laidunnuksen loputtua lajille sopivia elinympäristöjä uhkaa häviäminen. Tärkeää 
esiintymien säilymisen kannalta on myös vesitalous. Elinympäristön kuivuminen saattaa hävittää lajin 
elämänkierron kannalta välttämättömän kasvin – lehtovirmajuuren. Tummaverkkoperhonen vaatii 
elinympäristöltään myös sopivaa pienialaisuutta ja suojaisuutta (suojapuusto). Selvitysalueen 
tummaverkkoperhosalueet on esitetty kuvassa 3. Laji käyttää niityltä toiselle siirtyessään yhdyskäytäviä, joina 
toimivat rannat (Sorilanjoki ja Laalahti), purojen ja ojien varret sekä toisinaan sähkölinjat ja tienpientareet. 
Tummaverkkoperhosen esiintyminen muodostaa metapopulaation, jossa laji elää useiden 
lehtovirmajuuriniittyjen ja yhdyskäytävien muodostamassa verkostossa, jonka tulisi säilyä mahdollisimman 
ehyenä kokonaisuutena. Lajin säilymisen kannalta on tärkeää, että verkostossa säilyy mahdollisimman runsaasti 
sekä ”asuttuja” niittyjä että potentiaalisia niittyjä. 
 

 
Kuva 3 Tummaverkkoperhoselle soveltuvat alueet 
 
2.4 Vesistöt ja niiden tila 
 
Tampereen kaupungilla on vesistöntarkkailusuunnitelma, jonka mukaisesti Ympäristövalvonta ottaa 
vesinäytteitä järvistä lopputalvisin ja loppukesäisin ja analysoi ne. Myös tiettyjä ojia seurataan. Niistä näytteitä 
saatetaan ottaa useamminkin. Näytteitä ei oteta samasta vesistöstä välttämättä joka vuosi. Kunkin järven 
tarkkailuväli riippuu muun muassa sen koosta ja siihen kohdistuvista virkistyskäyttöpaineista. 
 
Suunnittelualueen kahdesta järvestä Sorilanlammia ei tarkkailla lainkaan, mutta Näsijärvestä näytteet otetaan 
joka vuosi useasta kohdasta. Laalahdessa sijaitsee kaksi mittauspistettä. Lisäksi Sorilanjoen vedenlaatua 
seurataan kahdesta pisteestä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tarkkailee puolestaan 
Tarastenjärven kaatopaikan suunnalta laskevien ojien vedenlaatua. 
 
Näsijärvi on lievästi rehevä, mutta vedenlaatu on parantunut viime vuosina merkittävästi teollisuuden 
jätevesikuormituksen laskemisen myötä. Suunnittelualueella Laalahdessa typpi- ja fosforiarvot ovat kuitenkin 
yhä koholla, ja kaikkiaan vedenlaatu on siellä tyydyttävä.  
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Sorilanjoen vedenlaatu on niin ikään tyydyttävä. Typpi- ja fosforiarvot sekä A-klorofyllin määrä kertovat 
rehevöitymisestä. Joen rannat ovat pääosin viljelys- ja laidunnuskäytössä, minkä vuoksi rannan 
suojavyöhykkeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Hygieeniseltä laadultaan Sorilanjoen vesi soveltuu uimiseen. 
 
Osaltaan Näsijärven ja Sorilanjoen vedenlaatuun vaikuttavat niihin laskevat purot ja ojat. Tarastenjärven 
jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia on, viemäröinnistä huolimatta, havaittavissa Sorilanjokeen laskevassa 
Tiikonojassa ja Nurmin valuma-alueella kulkevassa Merjanlahteen laskevassa ojastossa, joka on Kangasalan 
puolella sijaitsevan Tarasjärven entinen lasku-uoma. Tätä ojastoa pitkin purkautuivat myös Tarastenjärven 
kaatopaikkavedet Näsijärveen jätteenkäsittelykeskuksen perustamisen aikoihin. Ongelman korjaamiseksi 
Tarasjärven lasku-uoma katkaistiin ja käännettiin kulkemaan jätetäytön itäpuolitse Tiikonojaan. 
 
Tiikonojan vesi on tyypillisesti humuspitoista ja lievästi sameaa, mutta kevään ylimenokausina ajoittain 
huomattavasti normaalia sameampaa. Veden sähkönjohtavuus on luonnontasoa korkeampi, ja myös 
typpiyhdisteiden pitoisuudet ovat olleet selvästi koholla sekä syksyn että kevään tarkkailuajankohtina. Vesi on 
ollut hetkellisesti myös jätevesimäistä. Hygieenistä likaantumista on todettu aika ajoin, mutta ei kuitenkaan 
voimakkaana. Myös Merjanlahteen laskevassa ojastossa on havaittu sähkönjohtavuuden ja typpiyhdisteiden 
pitoisuuksien kohoamista ja hygieenistä likaantumista. Pääsääntöisesti Merjanlahteen laskevan ojaston 
vedenlaatu on ollut heikompi kuin Tiikonojan. 
 
Muiden purojen ja ojien vedenlaatua ei ole tarkkailtu suunnittelualueella. Muutamat niistä kuljettavat kuitenkin 
vesiä sellaisista suunnittelualueen ulkopuolisista valuma-alueselvityksen järvistä, jotka kuuluvat 
vesistöntarkkailusuunnitelman piiriin. Näistä järvistä Pitkäjärveä ja Iso Päiväjärveä seurataan kolmen vuoden, 
Iso Lumojaa viiden vuoden sekä Kalliojärveä, Peurantajärveä ja Saarijärveä kymmenen vuoden välein.  
 
2.5 Valuma-alueet ja reitit 
 
Maisema- ja ympäristöselvityksessä on esitetty selvitysalueelle sijoittuvien suur- ja pienvaluma-alueiden rajat. 
Selvitysalueelle sijoittuvat Palon (1), Sorilan (2), Nurmin (3), Kiviojan (4), Lehmiön (5), Tiikonojan (6), 
Laalahden (7), Sorilanjoen (8), Lintukallion (9), Järvinauhan (10), Hurmajärven (11), Pihkalanojan (12), 
Niittylammen (13), Juoponlahden (14), Sorilanlammin (15), Veelaatanniemen (16), Rummootanniemen (17) 
sekä Pitkäjärvenojan (18) pienvaluma-alueet. Valuma-alueiden rajat esitetään kuvassa 4. Seuraavassa 
pienvaluma-alueita käsitellään pääasiassa niiltä osin kun ne sijoittuvat selvitysalueelle. Valuma-alueiden 
selvitysalueelle sijoittuvat pinta-alat ja niiden osuudet selvitysalueesta on koottu taulukkoon 1. 
 
Taulukko 1 Valuma-alueiden selvitysalueelle sijoittuvat pinta-alat ja osuudet 
 Pinta-ala [ha] Alueen osuus selvitys-alueesta [%] 
Lintukallio 70 3,6
Juoponlahti 74 3,8
Nurmi 312 16,1
Sorilanjoki 86 4,4
Rummootanniemi 28 1,4
Veelaatanniemi 44 2,3
Tiikonoja 171 8,8
Palo 80 4,1
Niittylampi 62 3,2
Järvinauhan 124 6,4
Pitkänjärvenoja 143 7,3
Kivioja 171 8,8
Sorilanlammi 24/28 1,2
Pihkalanoja 294 15,1
Laalahti 101 5,2
Sorila 78 4,0
Lehmiö 80 4,1
YHT 1941 100
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Kuva 4 Selvitysalueelle sijoittuvien valuma-alueden rajat 
 
Lintukallion alue (9) on rantamaan valuma-alue, joka koostuu metsäisestä Näsijärven Hangaslahteen viettävästä 
rinteestä ja sen pohjoispuolisesta pääosin viljelyskäytössä olevasta niemestä. Molemmin puolin Lintukallion 
mäkeä laskevat ojat Näsijärveen. Valuma-alueen pinta-ala on 85,9 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 69,7 
hehtaaria. Lintukallion pienvaluma-alueeseen kuuluu 3,6 % selvitysalueesta. Myös Laalahden alue (7) on 
rantamaan valuma-alue, joka on pääosin laidunniittyä ja viljelysmaata. Alueelta laskee joitakin ojia Näsijärveen. 
Valuma-alueen pinta-ala on 101 ha, ja se kuuluu kokonaisuudessaan selvitysalueelle. Laalahden pienvaluma-
alueeseen kuuluu 5,2 % selvitysalueesta. 
 
Näsijärven Aitolahteen laskevan, viljelysmailta vesiä keräävän puron ympärille muodostuu pitkänomainen 
Juoponlahden valuma-alue (14). Valuma-alueen pinta-ala on 322,7 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 74,4 
hehtaaria. Juoponlahden pienvaluma-alueeseen kuuluu 3,8 % selvitysalueesta. Näsijärveen vesiä voi tulla myös 
selvitysalueen ulkopuolelle suunnitellulta Ojalan OYK-alueelta. Myös Nurmin valuma-alue (3) on Näsijärven 
Aitolahteen laskeva, viljelysmailta vesiä keräävän puron ympärille muodostunut pitkänomainen valuma-alue. 
Valuma-alueen pinta-ala on 315 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 311,9 hehtaaria. Nurmin pienvaluma-
alueeseen kuuluu 16,0 % selvitysalueesta. 
 
Tiikonojan alue (6) on puron alajuoksun viljelysmaita lukuun ottamatta kauttaaltaan metsää. Puro kulkee 
soistuneissa painanteissa. Huomattava määrä suovesiä kertyy Kangasalan puolelta, jonne suoraviivaisemmiksi 
muuttuva ja sivuhaaroihin jakaantuva uoma jatkaa melko pitkälle. Suuri osa Tiikonojan valuma-alueesta 
sijoittuukin Tampereen kaupungin rajan ulkopuolelle, jonne on myös suunniteltu OYK:ta. Valuma-alueen pinta-
ala on 597 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 171 hehtaaria. Tiikonojan pienvaluma-alueeseen kuuluu 8,8 % 
selvitysalueesta. 
 
Palon (1) ja Tiikonojan valuma-alueet purkavat vetensä samassa pisteessä Sorilanjoen mutkaan. Puron 
pohjoisen haaran ympärille muodostuneella Palon valuma-alueella on peltoja ja metsää. Valuma-alueen pinta-
ala on 313 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 80 ha. Palon pienvaluma-alueeseen kuuluu 4,1 % selvitysalueesta. 
 
Velaatanniemen valuma-alue on (16) kapea, osin viljelty niemi. Valuma-alueen pinta-ala on 44 ha, ja se 
sijoittuu kokonaan selvitysalueelle. Velaatanniemen pienvaluma-alueeseen kuuluu 2,3 % selvitysalueesta.  
Rummootanniemen valuma-alueelta (17) vedet ohjautuvat pohjoisessa Laalahteen ja etelässä Aitolahteen. Alue 
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on pääosin viljelykäytössä ja koostuu kapeasta niemestä ja lisäksi pohjoiseen viettävästä rantamaasta. Valuma-
alueen pinta-ala on 28 ha, ja se kuuluu kokonaisuudessaan selvitysalueelle. Rummootanniemen pienvaluma-
alueeseen kuuluu 1,4 % selvitysalueesta.  
 
Sorilanjoen valuma-alue (8) on muodostunut Sorilanjoen rantamaista ja laskee Laalahden pohjukkaan. Alueella 
on niin pelto- ja metsämaata kuin rantaniittyjä ja kosteikkojakin. Kaikki koillisen suurvaluma-alueen 
Näsijärveen laskevista vesistä kulkevat Sorilanjoen kautta. Valuma-alueen maapinta-ala on 86 ha, ja se kuuluu 
kokonaisuudessaan selvitysalueelle. Sorilanjoen pienvaluma-alueeseen kuuluu 4,4 % selvitysalueesta. 
 
Sorilanlammin valuma-alue (15) on pienin selvitysalueen valuma-alueista. Sen pinta-ala on vain 28 hehtaaria, 
josta maapinta-alaa on 24 ha. Sorilanlammi on hyvin herkkä sen valuma-alueella tapahtuville muutoksille.  
Sorilanlammin pienvaluma-alueeseen kuuluu 1,2% selvitysalueesta. Alue on tällä hetkellä viljelykäytössä ja 
niittynä. Myös Sorilan valuma-alue (2) on melko pieni, 78 hehtaaria. Alueen vedet kerää Sorilanjoen 
rantatöyrään takana kulkeva, ja sen lopulta puhkaiseva oja.  Oja kulkee niittyjen halki ja kerää vesiä myös 
viljelysmaana olevilta rinteiltä. Sorilan pienvaluma-alueeseen kuuluu 4,0 % selvitysalueesta. 
 
Niittylammen valuma-alue (13) on muodostunut yksittäisen puronhaaran ympärille. Alue on pitkä ja kapea sekä 
peltojen ja niittyjen peittämä. Valuma-alueen pinta-ala on 212 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 62 hehtaaria. 
Niittylammen pienvaluma-alueeseen kuuluu 3,2 % selvitysalueesta. Myös Lehmiön (5) alue on muodostunut 
puronhaaran ympärille. Puro saa alkunsa peltomaalta ja kulkee soiden ja metsäalueiden halki. Valuma-alueen 
pinta-ala on 106 ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 80 hehtaaria. Lehmiön  pienvaluma-alueeseen kuuluu 4,1 % 
selvitysalueesta. 
 
Järvinauhan valuma-alue (10) on huomattavan suuri. Valuma-alueella on viisi järveä: Peurantajärvi, Harviojärvi, 
Kiikkisjärvi, Lassijärvi sekä Kangasalan puolelle jatkuva Rukojärvi.  Järvinauhan alueella on runsaasti soita, 
joista suurin osa on ojitettu yhtymään järvien ja purojen muodostamaan nauhaan. Valuma-alueen pinta-ala on 
16,6 neliökilometriä, josta selvitysalueelle sijoittuu 124 hehtaaria. Järvinauhan pienvaluma-alueeseen kuuluu 
6,4 % selvitysalueesta. 
 
Kiviojan valuma-alueella (4) suopainanteissa kulkevat ojat ja purot keräävät  metsävoittoisen alueen vedet. 
Valuma-alueen pinta-ala on 171 ha, ja se kuuluu kokonaisuudessaan selvitysalueelle. Kiviojan pienvaluma-
alueeseen kuuluu 8,8 % selvitysalueesta. 
 
Pitkäjärvenojan valuma-alue (18) on hyvin laaja. Sen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 12,1 km2. Selvitys-
alueelle valuma-alueesta kuuluu 143 ha. Alueella on kahdeksan järveä: Iso Lumoja, Hanhilammi, Vähä Lumoja, 
Saarijärvi, Pitkäjärvi, Iso Päiväjärvi, Pieni Päiväjärvi ja Rajalammi. Järviä yhdistävät toisiinsa purot, joihin 
liittyvät vielä soilta vesiä kuljettavat ojat. Pitkäjärvenojan pienvaluma-alueeseen kuuluu 7,3 % selvitysalueesta. 
 
Pihkalanojan valuma-alueella (12) virtaava puro saa alkunsa lähteestä sekä lisävetensä lukuisista suoalueilla 
risteilevistä ojista ja niiden välityksellä aina Vähäjärvestä ja Kalliojärvestä asti. Valuma-alueen pinta-ala on 644 
ha, josta selvitysalueelle sijoittuu 294 hehtaaria. Pihkalanojan valuma-alueeseen kuuluu 15,1 % selvitysalueesta. 
 
3 Tulevan maankäytön vaikutukset 
 
3.1 Maankäyttösuunnitelmat 
 
Työssä tarkasteltiin kolmea Tampereen yleiskaavoitusosaston tekemää, 14.2.2007 päivättyä, 
maankäyttövaihtoehtoa.  
 
3.1.1 Kehäkaupunki 
 
Vaihtoehto 1 on maankäytön osalta niin sanottu Kehäkaupunki, jossa alueelle on suunniteltu maankäyttöä (AK, 
AO, AP, C, EH, EJ, LV, PY ja T) yhteensä noin 541 hehtaaria. Kuvassa 5 esitetään vaihtoehdon 1 mukainen 
maankäyttö ja taulukossa 2 kuvataan maankäyttömuotojen osuuksia ja niiden jakaantumista valuma-alueittain. 
Vaihtoehto 1 on maankäytön (korttelialueiden pinta-alojen) osalta ns. minimivaihtoehto. 
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Kuva 5 Vaihtoehto 1: Kehäkaupungin maankäyttö 
 
Taulukko 2 Maankäytön jakautuminen vaihtoehdossa 1 
 Valuma-alue AK AO AP C EH Y EJ LV P PY T RA YHT [ha] % 
Lintukallio 20,1 12,7      3,2  6,5   42,6 7,8
Juoponlahti  9,6 5,8 1,9    0,7  6,1 6,3  30,4 5,6
Nurmi 11,3 2,0 78,2 15,0      16,3 30,0  152,8 28,1
Sorilanjoki  3,7 30,6          34,3 6,3
Rummootanniemi  1,7 1,8          3,5 0,7
Veelaatanniemi  13,2      0,1  1,7   15,0 2,8
Tiikonoja  1,5 0,1    77,5    8,8  87,9 16,2
Palo  1,6           1,6 0,3
Niittylampi  8,6           8,6 1,6
Järvinauha  7,3           7,3 1,4
Pitkänjärvenoja  3,3           3,3 0,6
Kivioja  20,0 0,5 4,9     1,2 1,6   28,2 5,2
Sorilanlammi  0,7 3,4      4,3    8,5 1,6
Pihkalanoja  15,3        2,2   17,5 3,2
Laalahti  18,6 24,9     1,1     44,6 8,2
Sorila   40,5 6,8      5,2   52,5 9,7
Lehmiö  0,3   1,1        1,4 0,3
Muu  2,8           2,8 0,5
YHT [ha] 31,4 123,1 184,1 28,6 1,1 0,0 77,5 5,0 5,6 39,6 45,2 0,0 543,0 100,0
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Taulukosta 2 nähdään, että yli puolet suunnitellusta maankäytöstä kohdistuu Nurmin (28,1 %), 
Tiikonojan (16,2 %) sekä Sorilan (9,7 %) pienvaluma-alueille. Vähiten maankäyttöä on suunniteltu 
Lehmiön (0,3 %) ja Palon (0,3 %) pienvaluma-alueille. 
 
3.1.2 Järvikaupunki 
 
Vaihtoehto 2 on maankäytön osalta niin sanottu Järvikaupunki, jossa alueelle on suunniteltu 
maankäyttöä (AK, AO, AP, C, EH, EJ, LV, P, PY, RA ja T) yhteensä noin 562 hehtaaria. Kuvassa 6 
esitetään vaihtoehdon 2 mukainen maankäyttö ja taulukossa 3 kuvataan maankäyttömuotojen osuuksia 
ja niiden jakaantumista valuma-alueittain. 
 

 
Kuva 6 Vaihtoehto 2: Järvikaupungin maankäyttö 
 
Taulukko 3 Maankäytön jakautuminen vaihtoehdossa 2 
 Valuma-alue AK AO AP C EH Y EJ LV P PY T RA YHT [ha] % 
Lintukallio 13,0 10,9  9,3    2,3  3,8   39,3 7,0
Juoponlahti 0,5 8,2 4,3 8,3      7,9 7,1  36,3 6,5
Nurmi 18,9 12,1 72,0 3,2      2,7 35,6 0,3 144,8 25,8
Sorilanjoki  17,4 24,9         0,7 43,0 7,6
Rummootanniemi  7,0 7,7         0,6 15,3 2,7
Veelaatanniemi  6,2        2,2  6,3 14,6 2,6
Tiikonoja  1,5     78,9      80,5 14,3
Palo  1,6          0,2 1,8 0,3
Niittylampi  8,6           8,6 1,5
Järvinauha  7,4           7,4 1,3
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Pitkänjärvenoja  3,2          0,2 3,4 0,6
Kivioja  10,8 2,3      1,2 6,4   20,8 3,7
Sorilanlammi  4,0       4,3    8,3 1,5
Pihkalanoja  27,4 0,0   2,2       29,7 5,3
Laalahti  38,1 10,9     1,1     50,1 8,9
Sorila  2,8 41,0 8,2      4,8   56,8 10,1
Lehmiö  0,3   1,1        1,4 0,2
Muu  0,3            0,0
YHT [ha] 32,3 167,8 163,2 28,9 1,1 2,2 78,9 3,4 5,6 27,9 42,6 8,3 561,9 100,0
 
Taulukosta 3 nähdään, että yli puolet suunnitellusta maankäytöstä kohdistuu Nurmin (25,8 %), 
Tiikonojan (14,3 %) sekä Sorilan (10,1 %) pienvaluma-alueille. Vähiten maankäyttöä on suunniteltu 
Lehmiön (0,2 %), Palon (0,3 %) ja Pitkäjärvenojan (0,6 %) pienvaluma-alueille.  
 
3.1.3 Pientalokaupunki 
 
Vaihtoehto 3 on maankäytön osalta niin sanottu Pientalokaupunki, jossa alueelle on suunniteltu 
maankäyttöä (AOM, AO, AP, C, EH, EJ, LV, P,  PY, RP ja T) yhteensä noin 642 hehtaaria. Kuvassa 7 
esitetään vaihtoehdon 3 mukainen maankäyttö ja taulukossa 4 kuvataan maankäyttömuotojen osuuksia 
ja niiden jakaantumista valuma-alueittain. Vaihtoehto 3 on maankäytön (korttelialueiden pinta-alojen) 
osalta ns. maksimivaihtoehto. 
 

 
Kuva 7 Vaihtoehto 3: Pientalokaupungin maankäyttö 
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Taulukko 4 maankäytön jakautuminen vaihtoehdossa 3 
 Valuma-alue AOM AO AP C EH Y EJ LV P PY T RP YHT [ha] % 
Lintukallio   32,2     1,7  5,7   39,5 6,2
Juoponlahti  0,2 20,1 0,5      2,6 5,8  29,1 4,5
Nurmi  36,2 55,2 10,3      5,5 18,4  125,7 19,6
Sorilanjoki  53,7          2,2 55,9 8,7
Rummootanniemi  19,6           19,6 3,1
Veelaatanniemi  14,5           14,5 2,3
Tiikonoja  1,5     79,1      80,6 12,6
Palo  5,3           5,3 0,8
Niittylampi  26,8           26,8 4,2
Järvinauha  19,3           19,3 3,0
Pitkänjärvenoja  23,2           23,2 3,6
Kivioja  31,7 5,6 1,5     1,2 1,5   41,6 6,5
Sorilanlammi  4,2       4,3    8,5 1,3
Pihkalanoja 24,2 24,0 0,0       2,2   50,5 7,9
Laalahti  10,0 30,9     1,3    5,3 47,4 7,4
Sorila  2,7 36,7 4,4      4,4  2,1 50,3 7,8
Lehmiö  0,3   1,1        1,4 0,2
Muu  2,8           2,8 0,4
YHT [ha] 24,2 276,0 180,7 16,7 1,1 0,0 79,1 2,9 5,5 22,0 24,2 9,5 641,9 100,0
 
Vaihtoehdossa 3 maankäyttö jakautuu tasaisemmin eri pienvaluma-alueille kuin muissa maankäyttö-
vaihtoehdoissa. Nurmin (19,6 %), Tiikonojan (12,6 %) sekä Sorilan (7,8 %) pienvaluma-alueille 
sijoittuu 40 % suunnitellusta maankäytöstä. Vähiten maankäyttöä on suunniteltu Lehmiön (0,2 %) 
pienvaluma-alueelle. 
 
3.2 Maankäytön vaikutukset tarkastelualueen vesitalouteen 
 
Selvitysalueelta määritettiin ilmakuvien, karttatarkastelujen ja osayleiskaavaluonnosten perusteella eri 
maankäyttötyypit nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Pintavalunnan suuruuden selvittämiseksi 
arvioitiin hulevettä muodostavien pintojen pinta-ala. Apuna käytettiin yleiskaavan korttelikaavioita, 
joista saatiin kattopintojen, kestopäällystettyjen alueiden, piha-alueiden ja rakennettujen viheralueiden 
pinta-alat vaihtoehdoittain. Korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvat VL –alueet arvioitiin 
valumiskertoimen osalta rakennetuksi viheralueeksi (rakennetuksi puistoksi) ja M sekä SL –alueet 
tasaiseksi metsäksi. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä on huomioitu väylien tarvitsema pinta-ala 
niiltä osin kuin ne sijoittuvat kuvissa 5, 6 ja 7 esitettyjen korttelialueiden ulkopuolelle. Valunnan 
määrän muutos saatiin laskettua näiden pinta-alojen ja arvioitujen valumiskertoimien avulla. Käytetyt 
valumiskertoimet on esitetty taulukossa 5. 
 
Taulukko 5 Valumiskertoimen arvot pinnan laadun mukaan 
Pinnan laatu/ maankäyttö Valumiskerroin 
Puisto 0,15 
Puistomainen piha 0,20 
Paljas, laakeahko kallio 0,40 
Niitty ja pelto 0,10 
Tasainen, tiheäkasvuinen metsä 0,05 
Katto 0,90 
Yleisen tien alue viheralueineen 0,80 
Hyväkuntoinen soratie 0,40 
Aiemmin rakennetut alueet 0,20 
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3.2.1 Lintukallion pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 lintukallion valuma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 42,6 
hehtaaria, maankäyttövaihtoehdossa 2 39,3 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 39,5 hehtaaria. Tarkempi 
maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen 
määrityksessä huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Lintukallion 
pienvaluma-alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään 
kuvassa 8. 
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Kuva 8 Valumakerroin Lintukallioin valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 2 (järvikaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,12 arvoon 0,35, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 192 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 190 % ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) 185 prosenttia. 
 
3.2.2 Juoponlahden pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 juoponlahden valuma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 30,4 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 36,3 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 29,1 ha. Tarkempi maankäytön jakautuminen 
eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Juoponlahden pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 9. 
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Kuva 9 Valumakerroin juoponlahden valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
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Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 2 (järvikaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,10 arvoon 0,32, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 220 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 162 % ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) 159 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.3 Nurmin pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Nurmin valuma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 152,8 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 144,8 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 125,7 hehtaaria. Tarkempi maankäytön 
jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa 2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä 
huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Nurmin valuma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 10. 
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Kuva 10 Valumakerroin Nurmin valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 (kehäkaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,09 arvoon 0,31, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 244 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) valumakerroin kasvaa 235 % ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) 183 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.4 Sorilanjoen pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Sorilanjoen pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 34,3 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 43,0 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 55,9 ha. Tarkempi maankäytön jakautuminen 
eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Sorilanjoen pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 11. 
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Kuva 11 Valumakerroin sorilanjoen valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,09 arvoon 0,25, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 178 prosenttia 
nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 159 % ja 
vaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) 158 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.5 Rummootanniemen pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Rummootanniemen pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 
3,5 hehtaaria, maankäyttövaihtoehdossa 2 15,3 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 19,6 hehtaaria. Tarkempi 
maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen 
määrityksessä huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. 
Rummootanniemen  pienvaluma-alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa 
tilanteissa esitetään kuvassa 12. 
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Kuva 12 Valumakerroin Rummootanniemen valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa 
tilanteessa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,08 arvoon 0,28, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 250 prosenttia 
nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 122 % ja 
vaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) 230 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.  
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3.2.6 Veelaatanniemen pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Veelaatanniemen valuma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 15,0 
ha, maankäyttövaihtoehdossa 2 14,6 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 14,5 ha. Tarkempi maankäytön 
jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä 
huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Veelaatanniemen  valuma-
alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 13. 
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Kuva 13 Valumakerroin Veelaatanniemen valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 (kehäkaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,11 arvoon 0,22, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 100 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) valumakerroin kasvaa 86 % ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) 90 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.7 Tiikonojan pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Tiikonojan pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 87,9 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 80,5 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 80,6 hehtaaria. Tarkempi maankäytön 
jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä 
huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Tiikonojan pienvaluma-
alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 14. 
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Kuva 14 Valumakerroin Tiikonojan valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 



Tampereen kaupunki 
Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavojen hulevesiselvitys 

18

Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 (kehäkaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,05 arvoon 0,07, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 40 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdoissa 2 (järvikaupunki) ja 3 (pientalokaupunki) valumakerroin pienenee 21 % 
nykytilanteeseen verrattuna. Valumakertoimen pieneneminen johtuu siitä että, kuvissa (5, 6, ja 7) esitetyltä EJ -
alueelta eli Tarastejärven jätteenkäsittelykeskuksesta pintavedet johdetaan noin 30 hehtaarin suuruiselta alueelta 
jätevesiviemäriin. Maankäyttövaihtoehtojen 1, 2 ja 3 mukaisissa tilanteissa pintavedet johdetaan 
jätevesiviemäriin 58 hehtaarin alueelta. 
 
3.2.8 Palon pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 palon pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 1,6 hehtaaria, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 1,8 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 5,3 hehtaaria. Tarkempi maankäytön 
jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2,3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä 
huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Palon pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 15. 
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Kuva 15 Valumakerroin Palon valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,06 arvoon 0,08, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 33 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 14 prosenttia. Vaihtoehdossa 2 
(järvikaupunki) valumakerroin ei muutu. 
 
3.2.9 Niittylammen pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 ja 2 Niittylammen pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä noin 8,6 
hehtaaria ja maankäyttövaihtoehdossa 3 26,8 hehtaaria. Tarkempi maankäytön jakautuminen eri 
maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa 2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Niittylammen pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 16.  
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Kuva 16 Valumakerroin Niittylammen valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,07 arvoon 0,19, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 171 prosenttia 
nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 32 % ja 
vaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) 27 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna 
  
3.2.10 Järvinauhan pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 järvinauhan pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 7,3 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 7,4 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 19,3 ha. Tarkempi maankäytön jakautuminen 
eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Järvinauhan pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 17. 
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Kuva 17 Valumakerroin Järvinauhan valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,05 arvoon 0,11, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 120 prosenttia 
nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) ja 2 (pientalokaupunki) valumakerroin 
kasvaa 59 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna 
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 3.2.11 Pitkäjärvenojan pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 pitkäjärvenojan pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 3,3 
hehtaaria, maankäyttövaihtoehdossa 2 3,4 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 23,2 hehtaaria. Tarkempi 
maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen 
määrityksessä huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. 
Pitkäjärvenojan pienvaluma-alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa 
tilanteissa esitetään kuvassa 18. 
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Kuva 18 Valumakerroin Pitkäjärvenojan valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdoissa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,06 arvoon 0,10, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 67 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 4 prosenttia. Vaihtoehdossa 2 
(järvikaupunki) valumakerroin ei muutu. 
 
3.2.12 Kiviojan pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Kiviojan pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 28,2 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 20,8 ha ja vaihtoehdossa 3 41,6 hehtaaria. Tarkempi maankäytön jakautuminen eri 
maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Kiviojan pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 19. 
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Kuva 19 Valumakerroin Kiviojan valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 
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Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 mukaisessa tilanteessa arvosta 0,07 arvoon 
0,16, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 129 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
Maankäyttövaihtoehdossa 2 valumakerroin kasvaa 79 % ja vaihtoehdossa 3 121 prosenttia. 
 
3.2.13 Sorilanlammin pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Sorilanlammin pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä n. 8,5 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 8,3 ha ja vaihtoehdossa 3 8,5 hehtaaria. Tarkempi maankäytön jakautuminen eri 
maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Sorilanlammin pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 20. 
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Kuva 20 Valumakerroin Sorilanlammin valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdossa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 (kehäkaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,13 arvoon 0,21, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 62 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) valumakerroin kasvaa 50% ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) 52 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.14 Pihkalanojan pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Pihkalanojan valuma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 17,5 ha, 
maankäyttövaihtoehdossa 2 29,7 ha ja vaihtoehdossa 3 50,5 hehtaaria. Tarkempi maankäytön jakautuminen eri 
maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin 
korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Pihkalanojan pienvaluma-alueen 
valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 21. 
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Kuva 21 Valumakerroin Pihkalanojan valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehdossa 
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Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 3 (pientalokaupunki) mukaisessa tilanteessa 
arvosta 0,06 arvoon 0,12, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 100 prosenttia 
nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 55 prosenttia. 
Vaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) valumakerroin kasvaa 77 prosenttia. 
 
3.2.15 Laalahden pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Laalahden pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 44,6 
hehtaaria, maankäyttövaihtoehdossa 2 50,1 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 47,4 hehtaaria. Tarkempi 
maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen 
määrityksessä huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Laalahden 
pienvaluma-alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään 
kuvassa 22. 
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Kuva 22 Valumakerroin Laalahden valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 (kehäkaupunki) ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) mukaisissa tilanteissa arvosta 0,08 arvoon 0,23, eli pintavalunnan ja hulevesien 
muodostuminen kasvaa 186 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) 
valumakerroin kasvaa 185 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.16 Sorilan pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 Sorilan pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä yhteensä noin 52,5 
hehtaaria, maankäyttövaihtoehdossa 2 56,8 ha ja maankäyttövaihtoehdossa 3 50,3 hehtaaria. Tarkempi 
maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen 
määrityksessä huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Sorilan 
pienvaluma-alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään 
kuvassa 23. 
 



Tampereen kaupunki 
Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavojen hulevesiselvitys 

23

Sorilan valuma-alue

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

1

Va
lu

m
ak

er
ro

in Nykyinen

Kehäkaupunki

Järvikaupunki

Pientalokaupunki

 
Kuva 23 Valumakerroin Sorilan valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 2 (järvikaupunki) mukaisessa tilanteessa arvosta 
0,12 arvoon 0,38, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 217 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 1 (kehäkaupunki) valumakerroin kasvaa 210 % ja vaihtoehdossa 3 
(pientalokaupunki) 185 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.17 Lehmiön pienvaluma-alue 
 
Maankäyttövaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 Lehmiön pienvaluma-alueelle on suunniteltu maankäyttöä noin 1,4 
hehtaaria. Tarkempi maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi 
valumakertoimen määrityksessä huomioitiin korttelialueiden ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-
ala. Lehmiön pienvaluma-alueen valumiskerroin nykyisin sekä eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa 
tilanteissa esitetään kuvassa 23. 
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Kuva 24 Valumakerroin Lehmiön valuma-alueella eri maankäyttövaihtoehtojen mukaisessa tilanteessa 
 
Keskimääräinen valumakerroin kasvaa  kaikkien maankäyttöluonnosten mukaisissa tilanteissa noin 8 prosenttia 
nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.2.18 Koko selvitysalue 
 
Maankäyttövaihtoehdossa 1 maankäyttöä yhteensä noin 541 hehtaaria, maankäyttövaihtoehdossa 2 562 ha ja 
maankäyttövaihtoehdossa 3 642 hehtaaria. Tarkempi maankäytön jakautuminen eri maankäyttömuotoihin 
esitetään taulukoissa  2, 3 ja 4. Lisäksi valumakertoimen määrityksessä huomioitiin korttelialueiden 
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ulkopuolelle sijoittuvien väylien tarvitsema pinta-ala. Koko selvitysalueen valumiskerroin nykyisin sekä eri 
maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa esitetään kuvassa 25. 
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Kuva 25 Koko selvitysalueen valumakerroin nykyisin ja maankäyttövaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa 
 
Kun tarkastellaan selvitysaluetta kokonaisuudessaan, maankäytön aiheuttamat muutokset tasoittuvat eri 
vaihtoehtojen välillä. Keskimääräinen valumakerroin kasvaa maankäyttöluonnoksen 1 (kehäkaupunki) 
mukaisessa tilanteessa arvosta 0,07 arvoon 0,17, eli pintavalunnan ja hulevesien muodostuminen kasvaa 129 
prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Maankäyttövaihtoehdossa 2 (järvikaupunki) valumakerroin kasvaa 125% 
ja vaihtoehdossa 3 (pientalokaupunki) 128 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Kappaleen 3.2 perusteella eri 
maankäyttövaihtoehtojen välillä on siis suuria valuma-alueittaisia eroja, mutta kokonaisuudessaan erot jäävät 
pieniksi. 
 
Pintavalunnan kasvu lienee todellisuudessa pienempi, koska VL -alueesta jäänee suuri osa niityiksi, joiden 
valumakerroin on selvityksessä VL- alueille käytettyä valumakerrointa pienempi. Pintavalunnan muutokset ovat 
kuitenkin vertailukelpoisia eri maankäyttömuotojen välillä.  
 
Pintavalunnan kasvu ei kuitenkaan tarkoita, että virtaama Näsijärveen kasvaisi samassa suhteessa, koska järveen 
tuleva virtaama koostuu lisäksi pintakerros- ja pohjavesivalunnasta.  
 
4 Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma 
 
Näsijärveen suunnitellun maankäytön lomasta laskevien purku-uomien varrella on useita arvokkaiksi 
luokiteltuja luontokohteita. Kappaleen 2.3 mukaan tummaverkkoperhonen käyttää niityltä toiselle siirtyessään 
yhdyskäytäviä, joina toimivat rannat sekä purojen ja ojien varret. Kappaleessa 2,3 todetaan myös, että vesitalous 
on merkittävä tekijä tummaverkkoperhosten esiintymien säilymisen kannalta. Huleveden määrän lisäksi 
suunniteltu maankäyttö aiheuttaa valumavesien purkautumisen huomattavaa nopeutumista ja valunnan 
äärevöitymistä eli ojien ja purojen virtaaman minimi- ja maksimiarvojen eron kasvua. Tämä lisää myös 
eroosiota alueen nykyisissä vesiuomissa. 
 
Näsijärveen laskevien ojien varsilla olevien luontokohteiden näkökulmasta hulevesien laadullista ja varsinkin 
määrällistä hallintaa on siis pidettävä perusteltuna. Kappaleessa 2.4 todetaan että selvitysalueen vesistöissä 
varsinkin typpi- ja fosforiarvot ovat koholla, joten hulevesien hallinnalla voidaan estää myös veden laadun 
huononeminen ja jopa parantaa sitä nykyisestä. 
 
Jatkosuunnittelussa selvitetään ennen kaikkea alueellisten kosteikko- ja lammikkorakenteiden toteuttamista. 
Lisäksi tarkastellaan rakenteiden lomaan sijoitettavien menetelmien toteuttamista alueellisten menetelmien 
lisäksi. Hallintatoimet koostuvat siis pienen mittakaavan imeyttämisestä, painanteista sekä hulevesilammikoista 
ja kosteikoista. Pyrkimyksenä on alueelta purkautuvan pintavalunnan kontrolloiminen siten, että virtaamassa ja 
veden laadussa ei tapahdu merkittäviä muutoksia huonompaan suuntaan.  
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4.1 Kehäkaupunki 
 
4.1.1 Lintukallion valuma-alue 
 
Lintukallion valuma-alueella ei ole tummaverkkoperhosen esiintymisalueita. Alueella on kuitenkin lähteitä, 
jotka voivat olla alttiita hulevesien haitallisille vaikutuksille. Kappaleen 3.2.1 perusteella hulevesien ja 
pintavalunnan määrä kuitenkin lähes kolminkertaistuu, joten hulevesien hallinnan osalta virtaamaa viivyttävät ja 
tasaavat toimet ovat perusteltuja. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa alueellisilla 
lammikko ja kosteikkoratkaisuilla. 
 
Kaitavedentien itäpuoliselta AO-alueelta vedet voidaan johtaa kohtaan 1 padottavaan alueelliseen lammikkoon 
tai kosteikkoon, josta vedet purkautuvat pikkuhiljaa purku-uomaan. Kaitavedentien länsipuolella alueellinen 
kosteikko voidaan toteuttaa kohtaan 2. Lisäksi purku-uoman alapäähän voidaan padota virtaamaa hidastavia 
kosteikko-alueita (3). Kosteikkojen  1, 2 ja 3 sijainti esitetään kuvassa 26. Ranta-alueilla, joista hulevesiä ei 
voida korkeusasemien vuoksi johtaa alueellisiin käsittelyjärjestelmiin, hulevesien määrällinen ja laadullinen 
hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjaamalla hulevedet nurmipainanteita ym. pitkin sadevesiviemäriin. 
Lisäksi alueella tulisi välttää vettäläpäisemättömiä päällysteitä.  
 

 
Kuva 26 Kosteikkojen 1, 2 ja 3 sijainti 
 
4.1.2 Juoponlahden valuma-alue 
 
Juoponlahden valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita sekä lajin esiintymisen 
kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueet sijoittuvat valuma-alueen itäpuolelle puron varrelle.  
 
Tummaverkkoperhosalueen nro 69 (kuva 3) pohjoisempaa osaa suojaa riittävä suojavyöhyke puron varrella. 
Numerolla 71 esitetyn nykyisen esiintymisalueen ja numeroilla 70, 72 ja 73 esitettyjen yhdyskäytävien 
säilyttäminen nykyisellään vaatii varsinkin aivan puron varressa sijaitsevalta teollisuusalueelta (6,3 ha) tulevien 
hulevesien viivyttämistä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kohtaan 4 sijoitettavalla (kuva 26) alueellisella 
kosteikolla. Hulevesien laadullinen hallinta voi vaatia vesien johtamista öljynerottimen kautta varsinkin 
päällystetyiltä pysäköinti- ym. alueilta. Teollisuusalueelle ehdotetaankin toteutettavaksi kiinteistökohtaiset 
sadevesijärjestelmään kytketyt öljyn- ja hiekanerottimet. Teollisuusalueella kiinteistöjen piha-alueet tulisi 
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toteuttaa siten, että päällystetyille pinnoille satava vesi on kerättävissä sadevesiviemäreillä, jotka ohjaavat 
hulevedet erottimien läpi ennen johtamista kokoojaviemäriin. Kokoojaviemäreillä hulevedet ohjataan edelleen 
alueellisiin kosteikkoihin tai ojiin.   Hallintatoimet vähentävät myös puron alajuoksulla tulvimisvaaraa. 
 
Hulevesien hallinnan osalta virtaamaa viivyttävät ja tasaavat toimet ovat tulevat kyseeseen myös puron 
alajuoksulla olevilla alueilla, jotta virtaama purossa pysyisi lähellä nykyistä tasoa. Puron ruoppaaminen muuttaa 
myös kosteusolosuhteita puron alivirtaamien aikana, joilla voi olla vaikutusta yläjuoksulla sijaitseviin 
tummaverkkoperhosten esiintymisalueisiin. Hulevesien hallinnan lähtökohtana puron alajuoksulla voidaan pitää 
rakenteiden lomaan sijoitettavia menetelmiä. On kuitenkin huomattava, että viivyttävät toimen vain puron 
alajuoksulla voivat lisätä puron tulvavaaraa varsinkin rankkojen mutta lyhytaikaisten sateiden yhteydessä. Myös 
purouomaan voidaan padota kosteikko, mutta sen teho voi jäädä suuren valuma-alueen ja laimenneiden 
hulevesien takia vähäiseksi. 
 
4.1.3 Nurmin valuma-alue 
 
Nurmin valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta merkityksellisiä 
alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueet sijoittuvat valuma-alueen itälaidalle 
purojen varsille. Varsinkin Näätäsuolla on laaja alue, jossa tummaverkkoperhosta nykyisin esiintyy. Hulevesien 
haitallisia vaikutuksia Näätäsuon tummaverkkoperhosalueeseen (56, 57 ja 58) voidaan vähentää kohtiin 5, 6 ja 7 
toteutettavilla kosteikoilla, joihin johdetaan teollisuus- ja tiealueiden hulevedet. Kosteikkojen 5, 6 ja 7 sijainti 
esitetään kuvassa 27. Hulevesien laadullinen hallinta voi vaatia vesien johtamista öljynerottimen kautta 
varsinkin pysäköinti ym. alueilta (T-alueet). 
 

 
Kuva 27 Kosteikkojen 4, 5, 6 ja 7 sijainti 
 
Perus- ja pohjakartan mukaan Nurmin valuma-alueelle sijoitettavan pohjoisemman teollisuusalueen (T) alle jää 
suoaluetta. Suon kuivattaminen voi heikentää tummaverkkoperhosalueiden vesitasapainoa lisäämällä uomassa 
esiintyviä virtaamanvaihteluja entisestään. Tästä syystä numerolla 7 esitetylle kosteikolle tulee kosteus-
tasapainon kannalta erityiset vaatimukset. 
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Pääsääntöisesti Merjanlahteen laskevan ojaston vedenlaatu on ollut heikompi kuin Tiikonojan, vaikka 
Tiikonojaan tulee vesiä myös Tarastejärven jätteenkäsittelylaitokselta. Tästä syystä myös Merjanlahteen 
johtuvien hulevesien laadullinen käsittely on perusteltua. Näsijärveen kohdistuvaa kuormitusta voidaan 
vähentää kohtiin 8. 9, 10 ja 11 sijoitettavilla alueellisilla kosteikoilla/lammikoilla. Kosteikot 8, 9, 10 ja 11 
esitetään kuvassa 28. Lisäksi sadevesiviemärit voidaan muuallakin purkaa pienempiin virtaamaa tasaaviin 
lammikoihin tai kosteikoihin ennen vesien johtamista luonnon uomiin. Myös varsinaisiin purouomiin voidaan 
padota kosteikkoja, mutta niiden teho voi jäädä suuren valuma-alueen ja laimenneiden hulevesien takia 
vähäiseksi.  
 

 
Kuva 28 Kosteikkojen 8, 9, 10 ja 11 sijainti 
 
4.1.4 Sorilanjoen valuma-alue 
 
Sorilanjoen valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita sekä lajin esiintymisen 
kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueet sijaitsevat rantavyöhykkeellä Sorilanjoen pohjoispuolella.  Alueella 
on myös muiden uhanalaisten ja / tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
 
Lajin nykyisille esiintymisalueille kohdistuu hulevesien aiheuttamaa kuormitusta vain alueen itäosassa, valuma-
alueen halkaisevalta väylältä. Väylältä tulevien hulevesien haittoja voidaan vähentää esimerkiksi 
pintapainanteilla. Yhdyskäytävien varjelemiseksi jätetään riittävä suojavyöhyke suunnitellun rakentamisen ja 
Sorilanjoen välille. Hulevesien hallinta Sorilanjoen valuma-alueella toteutetaan tarvittaessa aluevarausten sisään 
sijoitettavilla tonttikohtaisilla menetelmillä. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa 
esimerkiksi ohjaamalla hulevedet nurmipainanteita ym. pitkin sadevesiviemäriin tai mahdollisuuksien mukaan 
suoraan Sorilanjokeen. Lisäksi alueella tulisi välttää vettäläpäisemättömiä päällysteitä. Alueellisten 
lammikkojen ja kosteikkojen toteuttaminen voi olla vaikeaa korkeuserojen vuoksi.   
 
4.1.5 Rummootanniemen valuma-alue 
 
Rummootanniemen valuma-alueella on tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä. 
Hulevesien laadullisella tai määrällisellä hallinnalla ei ole juurikaan merkitystä tämän alueen säilymisen 
kannalta. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjaamalla hulevedet 
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nurmipainanteilla, ojilla ym. pintaratkaisuilla Näsijärveen. Lisäksi alueella tulisi välttää vettäläpäisemättömiä 
päällysteitä.  
 
4.1.6 Veelaatanniemen valuma-alue 
 
Veelaatanniemen valuma-alueella ei ole tummaverkkoperhosen esiintymisalueita. Hulevesien määrällinen ja 
laadullinen hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjaamalla hulevedet nurmipainanteilla, ojilla ym. 
pintaratkaisuilla Näsijärveen. Lisäksi alueella tulisi välttää vettäläpäisemättömiä päällysteitä.  
 
4.1.7 Tiikonojan valuma-alue 
 
Tiikonojan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta merkityksellisiä 
alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueella on myös muiden uhanalaisten ja / 
tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Tummaverkkoperhosalueet 
sijaitsevat suunniteltuun rakentamiseen nähden Tiikonojan yläjuoksulla, joten teollisuusalueen (T) hulevesillä ei 
niihin ole juurikaan vaikutusta. Kuitenkin kappaleen 2.4 perusteella Tiikonojan vesi on jo nyt varsin 
typpipitoista, joten hulevesien käsittely on perusteltua. Hulevesien haitallisia vaikutuksia Sorilanjokeen ja 
uhanalaisten hyönteislajien elinympäristöön (84) voidaan vähentää esimerkiksi kohtaan 12 sijoitettavalla 
alueellisella kosteikolla/lammikolla (kuva 29). 
 

 
Kuva 29 Kosteikon 12 sijainti 
 
Täytyy kuitenkin muistaa, että hulevesien laadullisella käsittelyllä ei juurikaan ole merkitystä, jos 
jätteenkäsittelykeskuksesta tulevat vedet ovat määrällisesti huomattavasti suurempia ja huonompilaatuisia. 
Lisäksi jätteenkäsittelykeskuksen laajennus ja sitä myöten jätevesiviemäriin johdettavien valumavesien 
lisääntyminen vähentävät Tummaverkkoperhosalueille tulevia valumia.   
 
4.1.8 Palon valuma-alue 
 
Palon valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta merkityksellisiä 
alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueella on myös muiden uhanalaisten ja / 
tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
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Hulevesien aiheuttamaa kuormitusta kohdistuu näille alueille vain valuma-alueen länsiosassa, valuma-alueen 
halkaisevalta väylältä. Väylältä tulevien hulevesien haittoja voidaan vähentää esimerkiksi johtamalla hulevedet  
pintapainanteilla purku-uomaan. Hulevesien hallinnan tarve Palon valuma-alueella on vähäistä.  
 
4.1.9 Niittylammen valuma-alue 
 
Niittylammin valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita sekä lajin esiintymisen 
kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi 
ohjaamalla hulevedet nurmipainanteilla, ojilla ym. pintaratkaisuilla purku-uomiin. Hulevesien hallinnan tarve 
Niittylammen valuma-alueella on vähäistä. 
 
4.1.10 Järvinauhan valuma-alue 
 
Järvinauhan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta 
merkityksellisiä alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Hulevesikuormitusta 
aiheuttava väylä kulkee tummaverkkoperhosen elinalueiden suuntaisesti, joten haittoja voi esiintyä lähes 
kaikilla tummaverkkoperhosalueilla. Väylältä tulevien hulevesien haittoja voidaan vähentää esimerkiksi 
johtamalla hulevedet kootusti pintapainanteilla virtaamaa tasaavaan ja kiintoainesta poistavaan lammikkoon/ 
laskeutusaltaaseen.  
 
4.1.11 Pitkäjärvenojan valuma-alue 
 
Pitkäjärvenojan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta 
merkityksellisiä alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Hulevesikuormitusta 
aiheuttava väylä halkaisee merkittävän yhdyskäytävän. Kappaleen 3.2.11 perusteella hulevesien ja 
pintavalunnan määrä ei juurikaan kasva, joten väylältä tulevien hulevesien käsittelyksi riittänee vesien 
johtaminen pintapainanteissa purku-uomaan. Väylä kulkee poikittain tummaverkkoperhosalueisiin nähden, 
joten hulevesien virtausmatka on riittävä hulevesien puhdistumiseksi ja viivyttämiseksi.  
 
4.1.12 Kiviojan valuma-alue 
 
Kiviojan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta merkityksellisiä 
alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueella on myös muiden uhanalaisten ja / 
tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Tummaverkkoperhoselle 
soveltuvat alueet sijoittuvat valuma-alueen eteläosassa itä-länsi suunnassa virtaavan puron varrelle.  
 
Maankäyttöä on suunniteltu puron varrelle lähes koko tummaverkkoperhosniittyjen valuma-alueelle. 
Maankäyttö siis sijoittuu varsin kapeana vyöhykkeenä puron suuntaisesti, joten alueellisten huleveden hallinta 
menetelmien toteuttaminen voi olla vaikeaa. Tummaverkkoperhosalueiden vesitasapaino tulisi kuitenkin 
säilyttää, joten alueilla korostuvat hulevesien imeytymiseen tähtäävät toimenpiteet. Huleveden imeyttämisen 
edellytykset ovat parhaimmillaan vesimäärien ollessa pieniä, jolloin vedenläpäisevyydeltään heikompaankin 
maaperään pystytään imeyttämään tavanomaisten sateiden aiheuttamat hulevedet. Alueen maaperä on 
pääasiassa heikosti vettä läpäisevää moreenia ja savea. Moreenimailla tonttikohtainen imeyttämin voi tulla 
kyseeseen. Mahdollisia kiinteistö- ja tontti/korttelikohtaisia menetelmiä ovat mm. viherpainanteet ja 
imeytysojat, erilaiset imeytyskaivot ja –kaivannot sekä vettäläpäisevien päällysteiden käyttö. Menetelmien 
tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee suunnitella myös tulvareitit. 
 
Tummaverkkoperhosalueiden pohjoispuolelle rakennettava AO -alue voi vaikuttaa myös puron pohjoispuolella 
sijaitsevan lähteen vesitasapainoon. Lähde sijaitsee tummaverkkoperhosaluetta korkeammalla, joten lähteeseen 
tuleva vesi tulee pohjavesi/pintakerrosvaluntana sen yläpuolisilta rinteiltä. Tonttikohtaisilla 
imeytysmenetelmillä vähennetään myös maankäytön vaikutuksia lähteeseen. Imeytysojia ym. menetelmiä voisi 
sijoittaa aivan AO- alueen eteläreunaan, esimerkiksi, kuvassa 30 esitettyyn kohtaan 13, jolloin niiden 
kiinteistöille aiheuttamat riskitekijät pienenevät.  
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Kuva 30 Imeytysalueen 13 sijainti 
 
Huleveden hallintamenetelmistä huolimatta vesitasapainon säilyminen entisellään on varsinkin 
tummaverkkoperhosalueilla 37-39 on epävarmaa. Kosteusolosuhteiden säilyttäminen tummaverkkoperhos-
alueilla kuivana aikana voi edellyttää uomaan toteutettavia pohjapatoja. 
 
4.1.13 Sorilanlammin valuma-alue 
 
Sorilanlammi on hyvin pieni sameavetinen järvi. Sen pinta-ala on 4,15 hehtaaria, ja rantaviivan pituus on 
kilometri. Järveä ympäröivät savimaalle perustetut pellot ja laitumet. Sen etelärannalla sijaitsee lisäksi 
luonnonsuojelualueeksi osoitettu katajaketo. Sorilanlammin rannoilla kasvaa vaateliasta vesi- ja 
rantakasvillisuutta, minkä vuoksi se on listattu arvokkaaksi luontokohteeksi. Sorilanlammin ympärillä on 
Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä ja valuma-alueen länsiosassa sijaitsee 
laaja uhanalaisten ja/tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittävä elinympäristö.  
 
Sorilanlammi on hyvin herkkä valuma-alueella tapahtuville muutoksille, joten hulevesien laadulliset ja 
määrälliset hallintatoimet ovat perusteltuja. Hulevesien hallinta toteutetaan Sorilanlammin valuma-alueella 
aluevarausten sisään sijoitettavilla tonttikohtaisilla menetelmillä. Suunnitellun maankäytön eteläreunassa 
korkeusolosuhteet mahdollistavat hulevesien käsittelyn muun muassa suoto-ojilla. Alueellisten lammikkojen 
kosteikkojen toteuttaminen voi olla vaikeaa korkeuserojen vuoksi. 
 
4.1.14 Pihkalanojan valuma-alue 
 
Pihkalanojan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta 
merkityksellisiä alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueella on myös muiden 
uhanalaisten ja / tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
Tummaverkkoperhoselle soveltuvat alueet sijoittuvat valuma-alueella virtaavan puron varrelle. 
 
Näsijärveen ja tummaverkkoperhosalueille kohdistuvaa kuormitusta voidaan vähentää alueellisilla kosteikoilla 
ja lammikoilla. AO-alueelta 1 hulevedet voidaan mahdollisuuksien mukaan johtaa numerolla 14 esitettyyn 
kosteikkoon. Kosteikkoihin nro 15 ja 16 voidaan johtaa AO- alueen 2 hulevesiä. Kosteikot 14, 15 ja 16 on 
esitetty kuvassa 31. 
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Kuva 31 Kosteikkojen 14, 15 ja 16 sijainti 
 
4.1.15 Laalahden valuma-alue 
 
Laalahden valuma-alueella on tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä sekä 
muiden uhanalaisten ja / tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
Kappaleen 3.2.15 mukaan Näsijärveen johtuva pintavalunta lähes kolminkertaistuu.  
 
Yhdyskäytävien suojelemiseksi alueen itäosassa sijaitsevan pientaloalueen ja Näsijärven rannan väliin on 
jätettävä riittävä suojakaista. Hulevesillä varsinaisesti ei ole juurikaan merkitystä yhdyskäytävien säilymiseen 
ennallaan, koska pintavedet virtaavat Näsijärveen uomia pitkin. Hulevesiä tummaverkkoperhosalueille tulee 
lähinnä rannasta kohoavalta rinteeltä, jonne tulee jättää riittävä suojavyöhyke. Myös hyönteisalue sijoittuu 
suurimmaksi osaksi rakentamisen vaikutusten ulkopuolelle. 
 
Hulevesien vaikutuksia Näsijärveen voidaan vähentää kohtiin 17, 18 ja 19 sijoitettavilla (kuva 32) alueellisilla 
kosteikoilla/ lammikoilla. Mahdollisuuksien mukaan kosteikkoon 17 tulevat vedet voidaan ohjata kosteikkoon 
18 yhdistämällä Aitoniementien varressa olevat laskuojat. 
 

 
Kuva 32 Kosteikkojen 17, 187 ja 18 sijainti 
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4.1.16 Sorilan valuma-alue 
 
Sorilan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen kannalta merkityksellisiä alueita sekä muiden uhanalaisten ja 
/ tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Tummaverkkoperhosen 
kannalta merkityksellinen alue (nro 76) ei tässä tapauksessa kuulu erityisen suojelun piiriin, koska se ei toimi 
kulkuyhteyksinä nykyisten esiintymisalueiden välillä. 
 
Kappaleen 3.2.16 perusteella valumiskerroin kasvaa lähes kaksinkertaiseksi, joten hulevesivirtaamaa 
viivyttävät, tonttikohtaiset ja korttelikohtaiset menetelmät tulevat kyseeseen Sorilan valuma-alueella. Alueelle 
voidaan lisäksi padota alueellinen kosteikko kohtaan 20 (kuva 33), jossa tapahtuu myös hulevesien 
puhdistumista. Alueellisen kosteikon koko kasvaa kuitenkin suureksi (1,05 ha). Vaihtoehtoisesti hulevesien 
laadullinen hallinta voidaan toteuttaa useilla pienemmillä lammikoilla tai kosteikoilla. 
 

 
Kuva 33 Kosteikon 20 sijainti 
 
4.1.17 Lehmiön valuma-alue 
 
Lehmiön valuma-alueella ei ole hulevesien hallinnan tarvetta.  
 
4.2 Järvikaupunki 
 
4.2.1 Lintukallion valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.1 mukaisesti. 
 
4.2.2 Juoponlahden valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.2 mukaisesti. 
 
4.2.3 Nurmin valuma-alue 
 
Nurmin valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta merkityksellisiä 
alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueet sijoittuvat valuma-alueen itälaidalle 
purojen varsille. Varsinkin Näätäsuolla on laaja alue, jossa tummaverkkoperhosta nykyisin esiintyy. Hulevesien 
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haitallisia vaikutuksia Näätäsuon tummaverkkoperhosalueeseen (56, 57 ja 58) voidaan vähentää kohtiin 5 ja 6 
toteutettavilla kosteikoilla, joihin johdetaan teollisuus- ja tiealueiden hulevedet. Kosteikkojen 5 ja 6 sijainti 
esitetään kappaleessa 4.1.3 kuvassa 27. Hulevesien laadullinen hallinta voi vaatia vesien johtamista 
öljynerottimen kautta varsinkin pysäköinti ym. alueilta. 
 
Pääsääntöisesti Merjanlahteen laskevan ojaston vedenlaatu on ollut heikompi kuin Tiikonojan, vaikka 
Tiikonojaan tulee vesiä myös Tarastejärven jätteenkäsittelylaitokselta. Tästä syystä myös Merjanlahteen 
johtuvien hulevesien laadullinen käsittely on perusteltua. Näsijärveen kohdistuvaa kuormitusta voidaan 
vähentää kohtiin 8. 9, 10 ja 11 sijoitettavilla alueellisilla kosteikoilla/lammikoilla. Kosteikot 8, 9, 10 ja 11 
esitetään kappaleessa 4.1.3 kuvassa 28. Lisäksi teollisuusalueen (T-22) hulevesiä voidaan käsitellä kohtaan 21 
(kuva 34) sijoitettavalla kosteikolla. 
 

 
Kuva 34 Teollisuusalueelle T-21 sijoitettavan kosteikon nro 21 sijainti 
 
Nurmin valuma-alueella saadaan pääuoman eteläpuolisilta alueilta hulevedet ohjattua varsin hyvin alueellisiin 
hulevesien hallintamenetelmiin, mutta pääuoman pohjoispuolella sijaitsevilla alueilla korostuu aluevarausten 
sisään sijoitettavien tonttikohtaisten menetelmien merkitys hulevesien käsittelyssä. 
 
4.2.4 Sorilanjoen valuma-alue 
 
Sorilanjoen valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita sekä lajin esiintymisen 
kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueet sijaitsevat rantavyöhykkeellä Sorilanjoen pohjoispuolella. Alueella 
on myös muiden uhanalaisten ja / tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
Yhdyskäytävien varjelemiseksi jätetään riittävä suojavyöhyke suunnitellun rakentamisen ja Sorilanjoen välille. 
Hulevesien hallinta Sorilanjoen valuma-alueella toteutetaan tarvittaessa aluevarausten sisään sijoitettavilla 
tontti- tai korttelikohtaisilla menetelmillä. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa 
esimerkiksi ohjaamalla hulevedet nurmipainanteita ym. pitkin sadevesiviemäriin tai mahdollisuuksien mukaan 
suoraan Sorilanjokeen. Lisäksi alueella tulisi välttää vettäläpäisemättömiä päällysteitä. Alueellisten 
lammikoiden ja kosteikkojen toteuttaminen voi olla vaikeaa korkeuserojen vuoksi.   
 
4.2.5 Rummootanniemen valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi aluevarausten sisään sijoitettavilla 
tonttikohtaisilla menetelmillä tai ohjaamalla hulevedet nurmipainanteilla, ojilla ym. pintaratkaisuilla 
Näsijärveen. Lisäksi alueella tulisi välttää vettäläpäisemättömiä päällysteitä. Alueellisten lammikoiden ja 
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kosteikkojen toteuttaminen AO-8 tai AP-9 alueille voi olla vaikeaa korkeuserojen vuoksi. Mahdollisia 
alueellisia kosteikko- tai lammikkoratkaisujen sijoituspaikkoja kuitenkin esitetään kuitenkin kuvassa 35 
numeroilla 23 ja 24. 
 

 
Kuva 35 Kosteikkojen 23 ja 24 sijainti 
 
4.2.6 Veelaatanniemen valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.6 mukaisesti.  
 
4.2.7 Tiikonojan valuma-alue 
 
Tiikonojan valuma-alueella ei ole varsinaista hulevesien hallinnan tarvetta. Jätteenkäsittelykeskuksen laajennus 
ja sitä myöten jätevesiviemäriin johdettavien valumavesien lisääntyminen vähentävät kuitenkin tummaverkko-
perhosalueille tulevia valumia. Erityisesti kuivien aikojen kosteustasapainoa voidaan tarvittaessa ylläpitää 
uomaan tehtävillä pienillä pohjapadoilla.  
 
4.2.8 Palon valuma-alue 
 
Palon valuma-alueella ei ole varsinaista hulevesien hallinnan tarvetta. 
 
4.2.9 Niittylammen valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.9 mukaisesti. 
 
4.2.10 Järvinauhan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.10 mukaisesti. 
 
4.2.11 Pitkäjärvenojan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.11 mukaisesti. 
 
4.2.12 Kiviojan valuma-alue 
 
Maankäyttöä on suunniteltu puron varrelle lähes koko tummaverkkoperhosalueen matkalle. Maankäyttö siis 
sijoittuu varsin kapeana vyöhykkeenä puron suuntaisesti, joten alueellisten huleveden hallinta menetelmien 
toteuttaminen voi olla vaikeaa. Tummaverkkoperhosalueiden vesitasapaino tulisi kuitenkin säilyttää, joten 
alueilla korostuvat hulevesien imeytymiseen tähtäävät toimenpiteet. Huleveden imeyttämisen edellytykset ovat 
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parhaimmillaan vesimäärien ollessa pieniä, jolloin vedenläpäisevyydeltään heikompaankin maaperään pystytään 
imeyttämään tavanomaisten sateiden aiheuttamat hulevedet. Alueen maaperä on pääasiassa heikosti vettä 
läpäisevää moreenia ja savea. Moreenimailla tonttikohtainen imeyttämin voi tulla kyseeseen. Mahdollisia 
kiinteistö- ja tontti/korttelikohtaisia menetelmiä ovat mm. viherpainanteet ja imeytysojat, erilaiset imeytyskaivot 
ja –kaivannot sekä vettäläpäisevien päällysteiden käyttö. Menetelmien tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee 
suunnitella myös tulvareitit.   
 
Huleveden hallintamenetelmistä huolimatta vesitasapainon säilyminen entisellään on varsinkin 
tummaverkkoperhosalueilla 37-39 on epävarmaa. Kosteusolosuhteiden säilyttäminen tummaverkkoperhos-
alueilla kuivana aikana voi edellyttää uomaan toteutettavia pohjapatoja. 
 
4.2.13 Sorilanlammin valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.13 mukaisesti. 
 
4.2.14 Pihkalanojan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.14 mukaisesti. Lisäksi hulevesien 
hallintaa voidaan tehostaa kohtaan 22 (kuva 36) toteutettavalla kosteikolla.  
 

 
Kuva 36 Kosteikon 22 sijainti 
 
4.2.15 Laalahden valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.15 mukaisesti. 
 
4.2.16 Sorilan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.16 mukaisesti. 
 
4.2.17 Lehmiön valuma-alue 
 
Lehmiön valuma-alueella ei ole hulevesien hallinnan tarvetta 
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4.3 Pientalokaupunki 
 
4.3.1 Lintukallion valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.1 mukaisesti. 
 
4.3.2 Juoponlahden valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.2 mukaisesti. 
 
4.2.3 Nurmin valuma-alue 
 
Hulevesien haitallisia vaikutuksia Näätäsuon tummaverkkoperhosalueeseen (56, 57 ja 58) voidaan vähentää 
kohtiin 5 ja 6 toteutettavilla kosteikoilla, joihin johdetaan teollisuus- ja tiealueiden hulevedet. Kosteikkojen 5 ja 
6 sijainti esitetään kappaleessa 4.1.3 kuvassa 27. Hulevesien laadullinen hallinta voi vaatia vesien johtamista 
öljynerottimen kautta varsinkin pysäköinti ym. alueilta. 
 
Näsijärveen kohdistuvaa kuormitusta voidaan vähentää kohtiin 8. 9, 10 ja 11 sijoitettavilla alueellisilla 
kosteikoilla/lammikoilla. Kosteikot 8, 9, 10 ja 11 esitetään kappaleessa 4.1.3 kuvassa 28. Nurmin valuma-
alueella saadaan pääuoman eteläpuolisilta alueilta hulevedet ohjattua varsin hyvin alueellisiin hulevesien 
hallintamenetelmiin, mutta pääuoman pohjoispuolella sijaitsevilla alueilla korostuu aluevarausten sisään 
sijoitettavien tontti- ja korttelikohtaisten menetelmien merkitys hulevesien käsittelyssä 
 
4.3.4 Sorilanjoen valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.2.4 mukaisesti. Lisäksi kohtaan 25 
voidaan padota AO- 27 alueelta tulevien hulevesien käsittelyä varten kuvassa 37 esitettävä alueellinen 
kosteikko.  
 

 
Kuva 37 Kosteikon 25 sijainti 
 
4.2.5 Rummootanniemen valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.2.5 mukaisesti. 
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4.3.6 Veelaatanniemen valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.5 mukaisesti. 
 
4.2.7 Tiikonojan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.2.7 mukaisesti. 
 
4.2.8 Palon valuma-alue 
 
Palon valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta merkityksellisiä 
alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueella on myös muiden uhanalaisten ja / 
tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
 
Hulevesien aiheuttamaa kuormitusta kohdistuu näille alueille valuma-alueen länsiosassa sijaitsevalta AO-27 
alueelta. Maankäyttö sijoittuu varsin kapeana vyöhykkeenä puron suuntaisesti, joten alueellisten huleveden 
hallinta menetelmien toteuttaminen voi olla vaikeaa. Alueelta tulevien hulevesien haittoja voidaan vähentää 
tontti- ja korttelikohtaisilla viivytysmenetelmillä.  
 
4.3.9 Niittylammen valuma-alue 
 
Niittylammin valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita sekä lajin esiintymisen 
kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä.  
 
Kappaleen 3.2.9 perusteella hulevesien ja pintavalunnan määrä kasvaa 171 prosenttia sekä suunniteltu 
maankäyttö sijoittuu aivan tummaverkkoperhosalueiden välittömään läheisyyteen, joten hulevesien hallinnan 
osalta virtaamaa viivyttävät ja tasaavat toimet ovat perusteltuja. Hulevesien määrällinen hallinta voidaan 
toteuttaa esimerkiksi tontti- ja korttelikohtaisilla viivytyskentillä, -säiliöillä, tai -altailla.  
 
4.3.10 Järvinauhan valuma-alue 
 
Järvinauhan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta 
merkityksellisiä alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Hulevesikuormitusta 
aiheuttava väylä kulkee tummaverkkoperhosen elinalueiden suuntaisesti ja valuma-alueen alaosaan on 
suunniteltu AO- alueita Kappaleen 3.2.10 perusteella hulevesien ja pintavalunnan määrä kasvaa 120 prosenttia 
sekä suunniteltu maankäyttö sijoittuu aivan tummaverkkoperhosalueiden välittömään läheisyyteen, joten 
hulevesien hallinnan osalta virtaamaa viivyttävät ja tasaavat toimet ovat perusteltuja. Hulevesien määrällinen 
hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi tontti- ja korttelikohtaisilla viivytyskentillä, -säiliöillä, tai -altailla. 
 
Väylältä tulevien hulevesien haittoja voidaan vähentää esimerkiksi johtamalla hulevedet kootusti 
pintapainanteilla virtaamaa tasaavaan ja kiintoainesta poistavaan lammikkoon/ laskeutusaltaaseen. 
 
4.3.11 Pitkäjärvenojan valuma-alue 
 
Pitkäjärvenojan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta 
merkityksellisiä alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Yhdyskäytävien 
varjelemiseksi jätetään riittävä suojavyöhyke suunnitellun rakentamisen ja alueen halkaisevan puron varsille 
sijoittuvien merkittävien yhdyskäytävien välille. Hulevesien hallinta Pitkäjärvenojan valuma-alueella 
toteutetaan aluevarausten sisään sijoitettavilla tontti- ja korttelikohtaisilla viivytyskentillä, -säiliöillä, tai -altailla. 
 
4.3.12 Kiviojan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.7 mukaisesti. Lisäksi alueen 
itäosassa sijaitsevan AO-29 alueen hulevesien hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi tontti- ja korttelikohtaisilla 
viivytyskentillä, -säiliöillä, tai -altailla. 
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4.3.13 Sorilanlammin valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.13 mukaisesti. 
 
4.3.14 Pihkalanojan valuma-alue  
 
Pihkalanojan valuma-alueella on tummaverkkoperhosen nykyisiä esiintymisalueita, lajin kannalta 
merkityksellisiä alueita sekä lajin esiintymisen kannalta merkittäviä yhdyskäytäviä. Alueella on myös muiden 
uhanalaisten ja / tai erityisesti suojeltavien hyönteislajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
Tummaverkkoperhoselle soveltuvat alueet sijoittuvat valuma-alueella virtaavan puron varrelle. 
 
Näsijärveen ja tummaverkkoperhosalueille kohdistuvaa kuormitusta voidaan vähentää alueellisilla kosteikoilla 
ja lammikoilla. AO-alueelta 3 hulevedet voidaan mahdollisuuksien mukaan johtaa numeroilla 14 ja 22 
esitettyihin kosteikkoihin. Kosteikkoon nro 15 voidaan johtaa AO- 4 alueen hulevesiä. Kosteikot 14 ja 15 on 
esitetty kuvassa 31 kosteikko nro 22 kuvassa 36. 
 
Tummaverkkoperhosalueiden vesitasapaino tulisi kuitenkin säilyttää, joten AOM-alueilla korostuvat hulevesien 
luontaiseen imeytymiseen tähtäävät toimenpiteet. Luontainen imeytyminen mahdollistetaan esimerkiksi 
välttämällä vettäläpäisemättömiä päällysteitä sekä ohjaamalla hulevesiä viherpainanteissa ja ojissa 
sadevesiviemäreiden sijaan. Lisäksi imeytymättömiä hulevesiä tulee viivyttää ennen niiden johtamista 
tummaverkkoperhosalueille.  Menetelmien tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee suunnitella myös 
tulvareitit. 
 
4.3.15 Laalahden valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.15 mukaisesti. 
 
4.3.16 Sorilan valuma-alue 
 
Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta voidaan toteuttaa kappaleen 4.1.16 mukaisesti. 
 
4.3.17 Lehmiön valuma-alue 
 
Lehmiön valuma-alueella ei ole hulevesien hallinnan tarvetta 
 
5 Yhteenveto 
 
Kappaleiden 3 ja 4 perusteella selvitysalueelle määritettiin 6 eri vaatimustasoa hulevesien 
käsittelymenetelmille. Numerolla 1 merkittiin alueita, joilla on erityisiä vaatimuksia hulevesien 
käsittelylle vesitasapainon ja luontoarvojen säilymisen kannalta. Numerolla 6 merkityillä alueilla ei 
vastaavasti ole juurikaan hulevesien hallinnan tarvetta. Lisäksi joillakin korttelialueilla voi olla useita 
päällekkäisiä merkintöjä, kuten esimerkiksi vaatimustasot 3 ja 4. 
 
Vaatimustaso 1   
 
Alueita, joilla hulevesien ja pintavalunnan määrä kasvaa merkittävästi sekä suunniteltu maankäyttö 
sijoittuu aivan tummaverkkoperhosalueiden tai muiden arvokkaiden luontokohteiden välittömään 
läheisyyteen. Lisäksi lähes koko tummaverkkoperhosniittyjen tai muiden luontokohteiden lähivaluma-
alueelle on suunniteltu maankäyttöä. Vesitasapainon säilyttämiseksi alueilla korostuvat hulevesien 
imeytymiseen tähtäävät toimenpiteet, jotta pinta-, pintakerros- ja pohjavesivalunnan suhde säilyisi 
lähellä nykyistä tasoa. Tällä taas pidetään tummaverkkoperhosalueille tai muille arvokkaille 
luontokohteille tuleva alivaluma ennallaan eli säilytetään nykyiset kosteusolosuhteet myös kuivana 
aikana. Huleveden imeyttämisen edellytykset ovat parhaimmillaan vesimäärien ollessa pieniä, jolloin 



Tampereen kaupunki 
Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavojen hulevesiselvitys 

39

vedenläpäisevyydeltään heikompaankin maaperään pystytään imeyttämään tavanomaisten sateiden 
aiheuttamat hulevedet. Mahdollisia kiinteistö- ja tontti/korttelikohtaisia menetelmiä ovat mm. 
viherpainanteet ja imeytysojat, erilaiset imeytyskaivot ja –kaivannot sekä vettäläpäisevien 
päällysteiden käyttö. Menetelmien tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee suunnitella myös 
ylivuodot tulvareitit. Tällaisia alueita on mm. maankäyttövaihtoehdossa Pientalokaupunki alueet AO-
31 ja osittain alueet AO-3, AP-5, C-6, PY-7, P-32 sekä AO-30. 
 
Vaatimustaso 2 
 
Alueita, joilla hulevesien ja pintavalunnan määrä kasvaa merkittävästi sekä suunniteltu maankäyttö 
sijoittuu aivan tummaverkkoperhosalueiden välittömään läheisyyteen. Kuitenkin 
tummaverkkoperhosalueilla virtaavilla uomilla on laaja, suunnitellun maankäytön ulkopuolelle jäävä 
valuma-alue. Tällöin hulevesien hallinnan osalta varsinkin virtaamaa viivyttävät ja tasaavat toimet ovat 
perusteltuja. Hulevesien määrällinen hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi tontti- ja korttelikohtaisilla 
viivytyskentillä, -säiliöillä, tai –altailla. Kaavaan esimerkiksi hulevesimääräys hule-9. Tällaisia alueita 
on mm. maankäyttövaihtoehdossa Pientalokaupunki alueet AO-29, AO-28 ja osittain alue AO-27. 
 
Vaatimustaso 3 
 
Hulevesien laadullinen hallinta vaatii öljyn ja hiekan erottamista hulevesistä. Alueella sijaitsevien 
kiinteistöjen piha-alueet tulee toteuttaa siten, että päällystetyille pinnoille satava vesi on kerättävissä 
sadevesiviemäreihin, jotka ohjaavat hulevedet öljyn- ja hiekanerottimien läpi ennen niiden kertymistä 
kokoojaviemäriin. Kokooja-viemäreillä hulevedet ohjataan edelleen alueellisiin lammikoihin, 
kosteikkoihin tai laskuojiin. Kaavamääräys esimerkiksi pv-8. Tällaisia alueita on mm. 
maankäyttövaihtoehdossa Pientalokaupunki alue T-25. 
 
Vaatimustaso 4 
 
Alueita, joilta hulevedet ohjataan mahdollisuuksien mukaan alueellisiin lammikoihin ja/tai 
kosteikkoihin alapuolisten vesistöjen suojelemiseksi hulevesien aiheuttamilta haittavaikutuksilta. 
Tällaisia alueita on mm. maankäyttövaihtoehdossa Pientalokaupunki PY-19. 
 
Vaatimustaso 5 
 
Alueita, joilla korostuvat hulevesien luontaiseen imeytymiseen ja viivytykseen tähtäävät toimenpiteet. 
Luontainen imeytyminen mahdollistetaan esimerkiksi välttämällä vettäläpäisemättömiä päällysteitä 
sekä ohjaamalla hulevesiä mahdollisuuksien mukaan viherpainanteissa ja ojissa. Kaavaan esimerkiksi 
hulevesimääräys, jossa määrätään, että vähintään 10% pinta-alasta vihreää pintaa, johon vesi voi 
lammikoitua ennen johtumista sadevesijärjestelmään. Lisäksi hulevesien käsittely ja johtaminen tulee 
toteuttaa hajautetusti, suurten vesimäärien yhteen kerääntymistä välttäen. Menetelmien tarkemman 
suunnittelun yhteydessä tulee suunnitella myös ylivuodot tulvareitit. Tällainen alue on mm. 
maankäyttövaihtoehdossa Pientalokaupunki sijoittuva alue AO-8, jossa mäkiselle ranta-alueelle 
alueellisten lammikkojen ja kosteikkojen toteuttaminen on korkeuserojen vuoksi vaikeaa.  
 
Vaatimustaso 6 
 
Alueita, joilla ei ole varsinaista hulevesien hallinnan tarvetta. 
 
Liitteissä 1, 2 ja 3 esitetään maankäyttövaihtoehdoittain vaatimustasojen 1, 2 ja 3 alueet. Nurmi-
Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa tehtävässä  tarkemmassa ja yksityis-
kohtaisemmassa hulevesiselvityksen jatko-osassa vaatimustasoja tarkastellaan korttelikohtaisesti. 
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Jatko-osassa esitetään myös hulevesien hallintamenetelmien rakenne, toimintaperiaate, mitoitus sekä 
lopullinen sijoitus. 
 
6 Lähteet 
 
Maisema- ja ympäristöselvitys. 2007. Tampereen kaupunki.  Luonnos 11.5.2007. 71 s. 
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