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1. JOHDANTO 
Virtain kaupungin taajamaan kaavoitetaan uusia pientalo, liike- ja toimistorakennusten sekä piente-
ollisuuden aluetta Purulankulman asemakaavan muutoksella sekä Nallelan peltoalueen kaavalla. Nal-
lelan peltoalueen läpi virtaa Purulanoja. Ojan ja kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Virtain vesi-
osuuskunnan vedenottamo. 

1.1. Tausta  
Maaston topografia Nallelan ja Purulan peltojen alueella on tasainen ja veden virtausnopeus Puru-
lanojassa alhainen. Uomassa liikkuu runsaasti sedimenttiä, joka on madaltanut uomaa peltojen alu-
eella. Tämän vuoksi Purulanojan virtaamakapasiteetti on alentunut ja se tulvii voimakkaasti. Tulva-
vesi nousee monin paikoin jätevesilinjastojen tarkastuskaivoihin ja vuotovirtaamat tulvien aikaan 
ovat suuria. Tulviminen Purulan peltoalueella aiheuttaa myös riskin vedenottamin raakaveden laa-
dulle. 

1.2. Lähtökohta ja tavoitteet 
Suunnittelut tavoitteena on mitoittaa ja osoittaa hulevesien johtamisen ja viivyttämisen vaatimat 
aluerajaukset kaava-alueilla. Purulankulman alueelle virtaa hulevesiä myös viereiseltä alueelta. Nal-
lelan peltoalueelle mitoitetaan aluevaraukset ojan tulvavesien viivyttämiseksi sekä aluevaraus kos-
teikolle, jonka avulla ojaveden mukana kuljettamaan kiintoainekuormaa pienennetään sekä veden-
laatua parannetaan. Myös kosteikko toimii viivyttävänä rakenteena. 

2. SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILAN KUVAUS 

2.1. Yleiskuvaus 
Purulankulman alue on nykytilassa pääosin hoidettua metsäaluetta, jolla kasvaa pääosin koivua. Pu-
rulankulman aluetta rajaavat Torisevajärventie, Asematie ja Pääskyntie sekä olemassa oleva asutus. 
Nallelan kaava-alue on nykytilassa suurimmilta osin viljeltyä peltoa ja metsää. Alueella sijaitsee muu-
tamia asuin- ja pienteollisuusrakennuksia. Aluetta rajaavat idästä Torisevanjärventie, pohjoisesta 
Siekkisentie, lännestä Nallenkaari ja etelästä Ahjolantie. Purulanoja virtaa alueen läpi ja haarautuu 
alueen keskellä kahteen haaraan. Lännen puoleinen haara kulkee haarautumiskohdan yläpuolella sy-
vässä jyrkkäreunaisessa uomassa peltojen keskellä. Itäinen haara kulkee alueella matalissa pelto-
ojissa ja haarautuu useisiin eri uomiin alueen keskiosilla. Karttatarkastelun perusteella päävirtaus-
reittiä ei voida määritellä. 

2.2. Arvokkaat luontokohteet 
Alueen itäosassa on inventointien yhteydessä havaittu liito-oravan esiintymispaikkoja, jotka on mer-
kitty kaavaan luo-1 -merkinnällä. Liito-orava on arvioitu silmälläpidettäväksi lajiksi ja se on rauhoi-
tettu, minkä vuoksi sen esiintymisalueiden säilyminen on turvattava.  
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2.3. Maaperä ja pohjavesi 
Purulan vedenottamon, Purulankulman ja Nallelan alueen pohjoisosissa pintamaalaji saraturvetta. 
Saraturvealueen molemmin puolin ja suurimman osan Nallelan alueen pintamaalaji on hiesua. Nal-
lelan alueen länsiosassa pintamaalaji on karkea hieta ja idässä hienoa hietaa. Hienojakoiset hiesu ja 
hieta ovat eroosioherkkiä ja kulkeutuvat virtauksen mukana suspensiossa. Suunnittelualueen pinta-
maalajikartta kuvassa 1.  

Pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa kaava-alueen luoteisosassa, jonka läheisyydessä myös poh-
javedenottamo sijaitsee. (FCG 2012) 

 

 
Kuva 1. Nallelan ja Purulankulman maaperäkartta. (GTK maaperäkartta 1:20 000) 
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2.4. Topografia 
Suunnittelualue on topografialtaan kaksijakoinen. Purulankulman alue ja Nallelan peltoalueen poh-
joisosa ovat pinnanmuodoiltaan tasaisia ja korkeuserot hyvin pieniä. Maanpinnan korkeudet vaihte-
levat välillä 110-112 m. Maanpinta nousee kohti alueen itäosaa tasaisesti noin 115 m tasoon. Nallelan 
länsiosalla maanpinnan korkeus nousee lyhyellä matkalla tasosta 112 m tasoon 114 m ja edelleen lou-
naisosaan loivasti tasoon 116 m.  

2.5. Maankäyttö ja sen muutokset 
Suunnittelualue on nykytilassa suurelta osin peltoa ja metsää. Nallelan alueella sijaitsee muutama 
asuinrakennus sekä pienteollisuutta. Kaavan mukaiset rakennettavat tontit kattavat hieman yli 50% 
suunnittelualueen pinta-alasta. Rakennettavasta pinta-alasta suurin osa on liike- ja toimistoraken-
nusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Nallelan alueelle jää runsaasti lähivir-
kistysalue-merkinnällä olevia alueita, joiden läpi Purulanoja virtaa. Läntinen haara jää nykyiseen uo-
maansa, mutta itäisen haaran linjausta muutetaan ja sen varrelle suositellaan toteutettavaksi tulva-
pengertyyppisiä alueita tulvavirtaamien viivyttämiseksi. Nallelan pohjoisosan VL-alueelle rakennet-
tava hulevesikosteikko edelleen viivyttää tulvavirtaamia ja parantaa vedenlaatua kiintoaineksen las-
kutuessa kosteikon syvänteeseen. 

2.6. Valuma-alueet ja purkautumisreitit 
Purulanojan läntisen haaran valuma-alue Nallelan kaava-alueen yläpuolella on 156 ha ja itäisen haa-
ran 219 ha. Purulanojan valuma-alue Purulan peltoalueen yläpuolella on 523 ha. Nykytilassa valuma-
alueet ovat pääosin rakentamattomia, joten huleveden kerääntyvät pintavirtauksena ja tienvarsiojien 
kautta Purulanojaan. Purulan ja Nallelan peltojen alueet ovat nykytilassa tulvaherkkää aluetta. Ala-
puolinen Purulanojan kulkee syvemmässä uomassa ja pituuskaltevuus kasvaa, jolloin uoman kapasi-
teetti on suurempi.  

3. HULEVESIEN HALLINTA 
Huleveden hallinnan kokonaisuus muodostuu useista eri alueille sijoittuvista huleveden syntymistä 
ja sen virtaamista määrittävistä tekijöistä. Huleveden syntymistä rakennetuilla alueilla voidaan ra-
joittaa vettä läpäisevillä pinnoilla. Nykyisten yleisohjeiden mukaisesti syntyvää hulevettä tulisi vii-
vyttää syntypaikoilla eli jokaisella rakennettavalla tontilla. Lisäksi hulevettä voidaan viivyttää ylei-
sille alueille rakennettavilla viivytysaltailla tai tulva-alueilla. 

3.1. Mitoitussade ja hulevesilaskenta 
Kaavan vaikutuksia alueen hulevesimääriin tarkasteltiin 1/3 vuodessa ja 1/20 vuodessa toistuvilla 10 
ja 60 minuutin sadannoilla. Nallelan alueen syntyvät hulevesivirtaamat ja tilavuudet 10 minuutin sa-
dannoilla niiden kiinteistöjen osalta, joissa muutosta kaavan mukaan syntyy, on esitetty taulukossa 
1.  
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Taulukko 1. Syntyvän huleveden määrän muutos kaavan mukaisen rakentamisen seurauksena. 

  NYKYTILANNE TULEVA TILANNE MUUTOS 

    1/3 v 1/20 v 1/3 v 1/20 v 1/3 v 1/20 v 

alue ala (ha) l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 

11021 K-1 1,3 17 10 17 10 125 75 201 120 108 65 184 110 

11018 KTY-1 1,0 15 9 24 14 97 58 156 94 82 49 132 79 

11019 KTY-1 0,4 5 3 7 4 41 25 66 40 36 22 58 35 

11020 TY-1 1,0 8 5 13 8 113 68 182 109 105 63 169 101 

11016 KTY-1 2,0 32 19 51 31 190 114 305 183 159 95 254 153 

11017 TY-1 1,1 17 10 27 16 118 71 189 113 101 61 162 97 

11015 TY-1 1,4 22 13 35 21 154 92 246 148 132 79 211 127 

11022 AO 0,4 7 4 11 7 14 8 22 13 7 4 11 7 

11023 AP 0,7 15 9 24 15 31 18 49 29 15 9 24 15 

11024 AO 0,3 3 2 4 2 10 6 16 10 8 5 12 7 

11014 TY-1 3,8 281 169 450 270 410 246 657 394 129 77 206 124 

11011 TY-1 A 2,3 48 29 77 46 250 150 401 240 202 121 323 194 

11011 TY-1 B 2,2 34 20 54 32 236 141 378 227 202 121 324 194 

EN 0,1 1 1 2 1 15 9 24 15 14 8 23 14 

Nallelanraitti 2,5 101 61 162 97 272 163 436 261 171 103 274 164 

pp/katu-3 0,5 24 15 39 23 35 21 57 34 11 7 18 11 
 

Purulankulman alueella syntyvä hulevesivirtaama 1/3 vuodessa toistuvalla sadannalla on 0,3 m3/s ja 
1/20 vuodessa toistuvalla sadannalla 0,5 m3/s sekä 10 minuutin hulevesikertymät 200 m3 ja 300 m3. 
Nallelan alueella vastaavasti virtaamat 2,3 m3/s ja 3,7 m3/s ja tilavuudet 1350 m3 ja 2160 m3. Lisäksi 
molempien alueiden läpi virtaa suunnittelualueen ulkopuolelta hulevesiä ja etenkin Nallelan alueella 
Purulanoja, jonka virtaamat Nallelan alueella ovat merkittävät. 

3.2. Hulevesien hallintamenetelmät 
Hulevesien viivytystä tulee toteuttaa sekä niiden syntypaikoilla että yleisillä alueilla. Hulevesien syn-
tymistä voidaan vähentää käyttämällä tiiviin asfalttipinnoitteen sijasta läpäiseviä pintamateriaaleja 
ja kattoratkaisuina viherkattoja. Läpäisevien pintojen käytössä tulee kuitenkin huomioida pohjave-
sien pilaantumisen vaara. 

3.3. Kiinteistökohtainen viivytys 
Kiinteistöjen alueilla syntyviä hulevesiä tulisi viivyttää kiinteistön alueella 1 m3 / 100 m2 rakennettua 
tiivistä pintaa. Purulankulman alueella viivytyksen tulisi tämän ohjeistuksen mukaan olla noin 200 
m3. Purulankulman kaavamuutosalueella ei kuitenkaan ole yleisiä alueita, joilla viivytystä voisi to-
teuttaa, joten viivytyksen on oltava edellä esitettyä suurempi. Nallelan alueella kaikkien kiinteistöjen 
yhteenlaskettu tonttikohtainen viivytys on noin 800 m3. Kiinteistökohtainen viivytys voidaan toteut-
taa esimerkiksi viivytysaltaalla tai maanalaisella viivytyskennolla. Kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa 
voidaan erotella puhtaat kattovedet ja pihoilta kertyvät pilaantumiselle alttiit vedet eri järjestelmiin 
ja hyödyntää puhtaat vedet esimerkiksi imeyttämällä ne maaperään. 
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3.4. Alueellinen viivytys 
Alueellinen viivytys toteutetaan tyypillisesti lähivirkistys- tai viheralueilla. Hulevesien hallintaan 
voidaan kaavamerkinnöin varata tarvittavat alueet. Alueellinen viivytys toteutetaan tyypillisesti 
maanpäällisessä viivytysaltaassa. Altaan ollessa luonnonvesistä erillään, voi altaalla olla myös muita 
käyttötarkoituksia. Viivytysalueelta poistuvaa virtaamaa säätelee alivirtaamaputki ja/tai pohjapato. 
Viivytysalue voi myös olla luonnonuoman tai ojan leventymä tai tulvatasanne.  

Nallelan alueella syntyy hulevettä noin 4300 m3, kun mitoitussadantana käytetään 1/20 vuodessa tois-
tuvaa 60 minuutin sadantaa. Kiinteistökohtaisen viivytyksen toteutuessa alueelliseen viivytykseen 
kaava-alueelta kertyy 3500 m3 hulevesiä, Purulanojan läntisestä haarasta noin 7600 m3 ja itäisestä haa-
rasta noin 9500 m3. Tarkoituksenmukaista ei ole viivyttää koko tulvavirtaamaa, joten viivytysalueet 
mitoitettiin puolelle laskennallisesta tulvavirtaamasta. Merkittävä osa kaava-alueen hulevesistä pur-
kaantuu läntisen haaran puolelle, mikä on läntisen haaran viivytysrakenteessa otettu huomioon. Poh-
joisimpien tonttien hulesien viivytys tapahtuu pohjoisimmassa viivytysrakenteessa sekä suunnitte-
lualeen pohjoisosaan rakennettavalla Purulanojan kosteikolla. 

Purulankulman laskennallinen hulevesikertymä on noin 880 m3, kun mitoitussadantana käytetään 
1/20 vuodessa toistuvaa 10 minuutin sadantaa. Ulkopuolisen valuma-alueen kertymä on noin 600 m3, 
jolle voidaan rakentaa viivytys Purulankulman eteläosan VL-alueelle tai välittömästi sen itäpuolelle. 
Viivytyksen tilavuudeksi on määritetty noin 300 m3. Viivytysrakenteelta hulevedet johdetaan tontin 
rajaa pitkin tontin luoteiskulmalle, johon sijoitetaan tontin hulevesien viivytysallas. Koska altaaseen 
tulevat vedet on jo osittain viivytetty, sen viivytystilavuus 400 m3 on hieman alle 50 % laskennallisesta 
kertymästä. 

3.5. Hulevesien laadunhallinta 
Pienteollisuus ja liikekiinteistöjen alueella on riski erilaisille haitallisten aineiden onnettomuuksille. 
Kiinteistökohtaiset viivytysratkaisut mahdollistavat hulevesien mukana kulkeutuvien haitta-ainei-
den pysäyttämisen kiinteistökohtaiseen viivytysjärjestelmään. Kiinteistökohtaisten ja alueellisten 
viivytysten ansioista tulva-aikaiset virtaamahuiput pienevät, jolloin Purulanojassa olevan hiekan ja 
hiesun kulkeutuminen vähenee. Nallelan alueen kosteikko edelleen pidättää kiintoaineksia ja sitoo 
vedestä ravinteita. 

3.6. Rakentamisen aikainen hallinta 
Rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan tulisi tapahtua rakentamispaikalla. Kuitenkin Puru-
lanojan vedenlaadun kannalta Nallelan alueella tulisi toteuttaa ensimmäisenä kosteikon rakentami-
nen. Tällöin muun kaava-alueen rakentamisen yhteydessä kiintoaineksen aiheuttama samentuma ja 
mahdolliset ravinne ja haitta-ainepäästöt puhdistuvat pääosin kosteikkoalueella. 

4. YHTEENVETO 
Nallelan ja Purulankulman kaavoituksen myötä toteutuva rakentaminen kasvattaa alueella syntyviä 
hulevesimääriä. Purulanoja on nykytilassaan tulvaherkkä ja tulviminen aiheuttaa vuotovesien kasvua 
jätevesiverkostoon sekä pilaantumisvaaran Peltolan alueen vedenottamolle. Uusien alueiden huleve-
sien hallinta ja viivyttäminen vähentävät Purulanojan tulvimista. Tehdyssä hulevesiselvityksessä on 
esitetty hulevesien viivytysratkaisuja tonttikohtaisesti sekä yleisillä alueilla. Lisäksi hulevesien laa-
dunhallintaan on esitetty kosteikon rakentaminen Nallelan pellon pohjoisosaan. 
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4.1. Ehdotukset kaavamääräyksiksi/suunnittelun jatkotoimenpi-
teet 

Tehdyssä hulevesien hallintasuunnitelmassa on esitetty hulevesien viivyttämiseen soveltuvat alueet 
ja niiden arvioidut keskisyvyydet. Jatkosuunnittelussa tulee tarkemmin määritellä kyseisillä kohdilla 
ojien syvyydet sekä viivytysalueiden pinta-alat ja keskisyvyydet.  
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