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Espoon ympäristökeskuksen lausunto Espoon huleveden
viemäröintialueluonnoksesta 2020 kaupunkitekniikan keskukselle
Espoon kaupunkitekniikan keskus pyytää 30.10.2020 päivätyllä kirjeellä
Espoon kaupungin ympäristökeskukselta lausuntoa Espoon huleveden
viemäröintialueluonnoksesta 2020. Espoon rakennetun alueen
hulevesien viemäröinnistä vastaa HSY. Huleveden viemäröintialue on
määritelty ensimmäistä kertaa 18.4.2018, ja nyt huleveden
viemäröintialueeseen esitetään aineiston tarkentumiseen sekä
viemäröinnin rakentamiseen liittyviä muutoksia.
Ympäristökeskus kiittää kaupunkitekniikan keskusta mahdollisuudesta
antaa lausunto Espoon huleveden viemäröintialueluonnoksesta 2020.
Erityisen hyvänä pidetään aikomusta saattaa toiminta-alueet
paikkatietoaineistona kaupungin sisäiseen karttapalveluun, josta ne
ovat helposti saatavilla päätöksenteon tueksi. Lisäksi huleveden
viemäröintialueiden määrittelyssä on suurelta osin otettu huomioon
myös edellisessä rajauksessa ulkopuolelle jääneet valmiin
hulevesiverkoston piirissä olevat kiinteistöt.
Ympäristökeskukseen on tullut tiedoksi tilanteita, joissa hulevesiviemäri
on jo rakennettu asuinalueelle, mutta aluetta ei ole määritelty huleveden
viemäröintialueeksi nyt voimassa olevassa aluekartassa. Mikäli
tällaisella alueilla esiintyy hulevesiongelmia, hulevesihaittaa aiheuttavaa
kiinteistöä ei voida velvoittaa liittymään hulevesiviemäriin. Tämä on
oleellista etenkin vanhoilla rakennusalueilla, joilla hulevesiviemäröinnin
rakentaminen on poistanut kadunvarsien avo-ojat, mutta monet
kiinteistöt ovat ohjanneet hulevetensä niihin. Koska liittymistä ei voida
velvoittaa, syntyy riskitilanne hulevesien johtamiseen katualueelle tai
naapurikiinteistölle. Lisäksi asukkaat hakevat ennakoidusti vapautusta
liittämisvelvollisuudesta, jolloin vireillä olevat hakemukset saattavat
jäädä odottamaan käsittelyä ja huleveden viemäröintialueen
vahvistumista.
Tämän vuoksi ympäristökeskus pitää tärkeänä, että huleveden
viemäröintialuekarttaa päivitetään vuosittain. Näin estetään hankalien
hulevesihaittatilanteiden syntyä ja vähennetään kaupungilla käsittelyä
odottavien vesihuoltolain 17 b § mukaisten vapautushakemusten
määrää. Ympäristökeskuksen toiveena on, että alueita pyrittäisiin myös
rakentamisaikataulun ja toteutuksen varmistuessa liittämään
viemäröintialueen piiriin etukäteen (VHL 17 a §).
On tärkeää, että huleveden viemäröintialueeseen otetaan kaikki
hulevesiviemärin varrella olevat kiinteistöt, jotta hulevesihaittojen
ehkäisemiseksi kaikki kiinteistöt voidaan tarvittaessa velvoittaa
liittymään. Lisäksi on tärkeää, että liittymisvelvollisuus on tasapuolinen
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ja hulevesiverkoston rakentamisen investoinnit hyödynnetään
kokonaisvaltaisesti. Nyt lausunnolla olevaan karttaesitykseen tulisi
huleveden viemäröintialuetta täydentää Vanhan Ingaksentien (2a, 2b, 4,
5, 6, 7, 10), Opaalitien pohjoispuolen (6,8,10,12,14,16), sekä
Hämeenkyläntien (49a, 51a, 58, 60, 62, 64a, 64b) osalta. Näille kaduille
on jo rakennettu hulevesiviemäri. Yksittäisten kiinteistöjen osalta
huleveden viemäröintialueeseen kuuluminen tulisi tarkistaa myös
osoitteissa Bifrostinkuja 5, Karhuniityntie 2, Karhunkuoppa 3, Iltamatie
1, Haltiantie 3.
Ympäristökeskus haluaa tuoda kaupunkitekniikan keskuksen tietoon
seuraavat kadut, joiden hulevesiviemäröinnin rakentamista ja huleveden
viemäröintialueen määrittämistä tulisi priorisoida: Hirsitie, Hirsikalliontie
sekä Jupperinmetsä. Näillä alueilla esiintyy pitkään jatkuneita
hulevesihaittoja, joihin hulevesiviemäröinnillä voidaan vaikuttaa
positiivisesti.

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
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