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1 JOHDANTO 

Hyrylän pohjavesialueelle kohdistuu voimakkaasti rakentamispaineita ja Tuusulan 

kunnalla on tarve selvittää miten pohjaveden antoisuus voidaan turvata tässä ja 

tulevassa tilanteessa. Tarkoituksena on laatia selvitys, joka osoittaa, kuinka paljon 

Hyrylän pohjavesialueelta voidaan ohjata hulevesiä pohjavesialueen ulkopuolelle 

vaarantamatta luvan mukaista vedenottoa Koskenmäen vedenottamolta. Lisäksi on tarve 

selvittää onko Lahelan ja Hyrylän pohjavesialueiden välillä hydraulinen yhteys. 

Selvityksessä huomioidaan myös pohjaveden laatuun vaikuttavat tekijät. Alueella on 

harjoitettu vuosikymmeniä laaja-alaista maa-ainesten ottoa ja suojakerrospaksuudet ovat 

ohuita. Hyrylän alueella on runsaasti teollisuus- ja yritystoimintaa, jonka vuoksi 

todennäköisiä maaperän ja mahdollisesti pohjaveden pilaantumiskohtia on runsaasti. 

2 HYRYLÄN POHJAVESIALUE 

Hyrylän pohjavesimuodostuma on osa I Salpausselältä alkavaa luode-kaakkosuuntaista 

pitkittäisharjujaksoa, joka ulottuu Hyvinkäältä Tuusulan kautta Helsinkiin. Jakso 

koostuu kapeista katkonaisista selänteistä ja laajemmista deltoista, joiden pintaosat ovat 

rantavoimien muokkaamia (Breilin et al. 2005).  

Pohjavesialue on jaettu kahteen osa-alueeseen ympäristöhallinnon 

pohjavesiluokituksessa. Osa-alueella A sijaitsee Koskenmäen vedenottamo ja osa-

alue B:llä Amerin vedenottamot. Osa-alueen A pinta-ala on 3,71 km2 ja varsinaisen 

pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 3,24 km2 ja alueella muodostuu pohjavettä 

OIVA-tietokannan mukaan 2600 m3/vrk. B osa-alueella ei ole erillistä pohjaveden 

muodostumisaluetta ja alueen kokonaispinta-ala on 0,46 km2 ja muodostuvan 

pohjaveden määrä on 300 m3/vrk. 

Maaperä alueella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Karkeimmat kerrostumat sijaitsevat 

harjun ydinosassa, jossa maa-aines on karkeaa hiekkaa, soraa ja kivistä soraa. 

Muodostumassa tavataan välikerroksena silttiä ja savea. Pohjaveden virtaussuunta on 

kohti Koskenmäen vedenottamoa ja eteläosassa B-osa-alueella kohti Amerin 

vedenottamoa. Koskenmäen vedenottamo sijaitsee idässä, etelässä ja lännessä 

kallioselänteisiin rajoittuvassa pohjois-eteläsuuntaisessa kalliopainanteessa. Samassa 

kohtaa sijaitsee myös lounaasta koilliseen suuntautuva ruhjevyöhyke, jossa kulkee 

Tuusulanjoki. 

Hyrylän pohjavesialueella sijaitsee Tuusulan kuntakeskus ja alue on muiltakin osin 

tiiviisti rakennettu. Alueen eteläosassa sijaitsee Sulan teollisuusalue, jolla on runsaasti 

pienteollisuutta. Muodostuman keskiosassa on laajoja vanhoja maa-ainestenottoalueita, 

joilla sijaitsee nykyisin mm. urheilupuisto sekä pienteollisuutta. Alueella on sijainnut 

Hyrylän varuskunnan ampumarata. Muita riskikohteita alueella ovat mm. hautausmaa, 

käytöstä poistetut polttoaineenjakeluasemat ja käytöstä poistettu kaatopaikka. 
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Kuva 2.1 Hyrylän pohjavesialue sekä alueella sijaitsevat vedenottamot ja pohjaveden 
havaintoputket 

3 ALUEEN VEDENOTTAMOT 

Koskenmäen pohjavedenottamo sijaitsee Hyrylän pohjavesialueen A osa-alueella. 

Vedenottokaivo sijaitsee Tuusulanjoen painanteessa. Laitoksella on yksi käytössä oleva 
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siiviläputkikaivo. Vanhat kaivot joen varressa on poistettu käytöstä. Koskenmäen 

vedenottamolta on viime vuosina otettu vettä noin 1100 m3/vrk. Länsi-Suomen 

vesioikeuden vuonna 1999 myöntämän luvan mukainen ottomäärä on 2700 m3/vrk. 

Koskenmäen pohjavedessä oli vuonna 2015 hiilidioksidia keskimäärin 31 mg/l ja 

kloridia keskimäärin 32 mg/l. Vedessä ei ole rautaa eikä mangaania ja vesi täyttää 

talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset.  

Pohjavesimuodostuman eteläisin osa on osa-aluetta B, jolla sijaitsee Amerin 

vedenottamot, jotka eivät ole enää käytössä. Ottamoilla Länsi-Suomen vesioikeuden 

vuonna 1967 myöntämä lupa ottaa vettä 300 m3/vrk. B osa-alueella on myös 

Kukkatalon vedenottamo, josta vettä otetaan kesäaikaan noin 100 – 200 m3/vrk. 

Vähäisen ottomäärän takia ottamolla ei ole vesilain mukaista lupaa. 

4 TEHDYT TUTKIMUKSET 

Työn yhtenä lähtöaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vuonna 

2005 laatimaan Hyrylän pohjavesialueen rakenneselvitystä (Breilin et al. 2005). 

Selvityksessä on esitetty kalliokynnyksiä, jotka saattavat rajoittaa pohjaveden virtausta 

Koskenmäen vedenottamolle. Kyseiset kynnykset rajaisivat Hyrylän pohjavesialueen 

kolmeen pohjavesialtaaseen ja Koskenmäen vedenottamon valuma-alueen hyvin 

pieneksi. Tämän selvityksen yhteydessä tehdyillä maastotöillä on pyritty selvittämään 

kyseisten kalliokynnysten olemassaoloa.  

Hyrylän pohjavesialueelle asennettiin selvityksen yhteydessä viisi uutta pohjaveden 

havaintoputkea. Lisäksi asennettiin yksi uusi havaintoputki Parma Oy:n tehtaan 

tarkkailua varten. Havaintoputkien kairauksen yhteydessä tehtiin kolme metrin 

kalliovarmistus. Pohjavesiputkien asennuksen lisäksi tehtiin seitsemän 

porakonekairausta kallionpinnan tason selvittämiseksi. Kairauspisteet ohjelmoitiin 

pääsääntöisesti GTK:n tulkitseman kalliokynnyksen kohdalle. Kairaukset ja 

pohjavesiputkien asennuksen toteutti Pöyry Finland Oy. 

Alueella tehtiin lisäksi maatutkaluotausta. Maatutkaluotauksen avulla pystytään 

selvittämään mm. pohjaveden pinnan ja kallion pinnan tasoja kairauksia laajemmalla 

alueella maanpintaa rikkomatta. Maatutkaluotaus vaatii aina tuekseen tunnettuja 

referenssipisteitä. Tässä tutkimuksessa asennetut pohjavesiputket ja kairaukset toimivat 

sellaisina. Maatutkaluotauksen suoritti Geo-Work Infra Oy ja siitä on laadittu erillinen 

raportti (liite 10). 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

Asennettujen pohjavesiputkien kohdalla kallio oli 11…15,5 m syvyydessä. Alueen 

eteläosassa sijaitsevan Parman putken kohdalla kallio oli 20 m syvyydessä. Maaperä on 

joko hiekkaa tai soraa. Pisteellä PF07/17 on kallio päällä kahden metrin moreenikerros 

ja pisteellä PF01/17 pintaosassa viisi metriä savea ja silttiä. 

Kairapisteissä kallion pinta vaihteli enemmän johtuen siitä, että kairasupisteet oli pyritty 

sijoittamaan oletetun kalliokynnyksen alueelle. Matalimmillaan kallio oli pisteellä KP1 

kuuden metrin syvyydessä ja syvimmillään pisteellä KP2 yli 26 metrin syvyydessä. 

Maaperä oli soraa ja hiekkaa. 

Maatutkaluotauksia tehtiin sekä urheilupuiston että Nummenkankaan alueille. 

Tutkausten mukaan alueen maaperä on hiekkaa, soraa ja soraista hiekkaa. Lisäksi 

tutkausprofiileissa on havaittavissa harjun lievealueilla pintamaana olevia hienompia 

maakerroksia. Maatutkalinjoista voi tulkita myös pohjaveden pintaa leikkaavia 
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rakenteita, jotka ovat olettavasti kalliota. Maatutkaluotausten tuloksista on laadittu 

erillinen raportti (Geo-Work Infra Oy 2018). 

Maastotutkimusten tulosten perusteella laadittiin erilaisia karttoja, joilla tuloksia voi 

havainnollistaa ja visualisoida. Kartoissa esitetään pintamalleina mm. kalliopinta ja 

pohjavedenpinta. Pintamallit laadittiin ArcGIS -ohjelmalla käyttämällä Natural 

Neighbor -interpolointimenetelmää. Maanpinta mallin lähtötiedot on saatu 

Maanmittauslaitoksen avoimesta datasta. Interpoloitujen pintamallien sekä 

maanpintamallin avulla on laskettu maakerrosten paksuus, pohjaveden pinnan 

yläpuolisen maakerroksen paksuus sekä pohjavesivyöhykkeen paksuus. 

Maanpintamallista laadittiin lisäksi maanpinnan kaltevuusmalli. Kaikki tehdyt 

pintamallit on esitetty liitteissä 2 – 8. Mallien osalta on huomioitava, että niiden 

tarkkuus riippuu huomattavasti käytetyn datan laajuudesta ja kattavuudesta. 

Kallionpintamalli on interpoloitu GTK:n vuoden 2005 tietojen pohjalta. Aineistoon on 

lisätty tämän selvityksen yhteydessä tehtyjen kairausten ja pohjavesiputkien asennuksen 

yhteydessä todetut kalliopinnat. 

Pohjavesipintamallia varten mitattiin maaliskuussa 2018 kaikki alueella 

yhteistarkkailuohjelman mukaan toimivat pohjaveden havaintoputket sekä uudet 

asennetut putket. Mallissa on mukana 32 havaintoputkea, mikä on huomattavasti 

vähemmän kuin GTK:n vuoden 2005 raportissa. Tästä johtuen mallin laajuus on myös 

pienempi. Tulokset mitattiin vain aiemmin toimiviksi todetuista putkista, jotta ne ovat 

varmasti luotettavia. Pienemmästä aineistomäärästä huolimatta pohjavedenpintamalli 

antaa tätä selvitystä varten riittävän tarkan kuvan alueen pohjaveden virtaussuunnista 

sekä pinnan tasosta. 

Pohjavesipintamallin avulla on laskettu pohjaveden pinnan yläpuolisen maakerroksen 

paksuus sekä pohjavesivyöhykkeen paksuus. Näiden laskettujen kerrosten laajuus on 

yhtä laaja kuin pohjavesipintamallin. Tämän vuoksi+ 

 kerrosten laajuus poikkeaa maanpintamallin ja kallionpintamallin laajuudesta. 

6 VEDENOTTAMON ANTOISUUDEN JA VALUMA-ALUEEN MÄÄRITYS 

Pohjavesialueen antoisuuteen vaikuttaa se miten paljon pohjavettä alueella sadannasta 

suotautuu maaperään ja sitä kautta pohjavesikerrokseen. Sademäärän lisäksi määrään 

vaikuttaa merkittävästi maaperän kyky läpäistä vettä. Pohjavesialueen rajausohjeen 

mukaan pohjaveden muodostumisalueella maaperän vedenläpäisevyyden tulee olla 

vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaavaa.  

Hyrylän pohjavesialueen osa-alueen A pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 

ympäristöhallinnon rajauksen mukaan 3,24 km2 ja alueella sataa keskimäärin 680 mm 

vuodessa (Helsinki-Vantaan sääaseman keskiarvo vuosilta 1981 – 2010). Alueen 

maaperä on hyvin vettäjohtavaa soraa, joten sademäärästä pohjavedeksi imeytyy 

arvioita 50 % eli imeytymiskerroin on 0,5. Tässä tapauksessa koko alueella muodostuu 

laskennallisesti pohjavettä noin 2900 m3/vrk. 

Interpoloidun pohjaveden pinnan perusteella osa Hyrylän pohjavesialueella 

muodostavasta pohjavedestä virtaa kohti Lahelan vedenottamoa. Pohjavesialueiden 

välissä on Tuusulajoen painauma, jossa on paksut savikerrokset ja niiden alla 

vettäjohtavaa maa-ainesta. Alueiden välillä on hydraulinen yhteys. Myös Lahelan 

vedenottamon antoisuuteen vaikuttaa Tuusulanjoen kohdalla oleva kallioperän 

painauma. Lahelan pohjavesialueen rajausta on muutettu niin, että siihen kuuluu myös 

Tuusulanjoen painaumanalue Lahelan vedenottamon kaakkoispuolella. 
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Koskenmäen vedenottamon valuma-alueen määrittelyssä hyödynnettiin olemassa olevaa 

pohjavesialuerajausta, Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan tietoja, tämän työn 

aikana interpoloitua kallionpintaa ja pohjavedenpintaa sekä pohjavesivyöhykkeen 

paksuutta. Näiden tietojen perusteella vedenottamon valuma-alueen pinta-alaksi saatiin 

2,8 km2 (Kuva 6.1).  

Valuma-alue noudattelee pääsääntöisesti pohjavesialuerajausta mutta joissain kohdin 

alue poikkeaa nykyisistä rajoista. Esimerkiksi Koskenmäentien pohjoispuolella ottamon 

valuma-alueen on tulkittu jatkuvan läheiselle kalliokynnykselle asti, sillä maaperä 

alueella on soraa ja pohjaveden virtaussuunta kohti kalliopainannetta, jossa 

vedenottamo sijaitsee. Lisäksi pohjavesialueen pohjoisosassa kallionpinta nousee 

pohjaveden pinnan tason yläpuolelle, joten aluetta ei ole tulkittu valuma-alueeksi. 

Valuma-aluerajaus ei huomioi Tuusulanjärven ja kallioperän painauman pohjavettä 

keräävää vaikutusta Koskenmäen ottamon antoisuuteen. Vedenottamon valuma-alueen 

ollessa 2,8 km2 alueella muodostuu laskennallisesti pohjavettä 2500 m3/vrk, joka on 

200 m3/vrk vähemmän kuin Koskenmäen vedenottamon voimassa oleva vedenottolupa. 

Hyrylän pohjaveden muodostumisalue on melko tiiviisti rakennettu, mikä vähentää 

pohjaveden muodostumista. Kuvassa 6.2 on esitetty Hyrylän pohjavesialueen 

maankäyttö. Tiedot on saatu Suomen ympäristökeskuksen Corine Land Cover 

aineistosta. Tiedot ovat vuodelta 2012.  

Tuusulan kunnalta saadun tiedon mukaan Hyrylän alueen pinta-alasta noin 60 % on 

imeytyvää. Taulukossa 6.1 on esitetty vuoden 2017 tilanne rakennetusta ympäristöstä 

sekä vertailu ajantasakaavan mahdollistamaan rakentamiseen. Taulukon perusteella 

voidaan todeta, että kaava sallisi pienemmän imeytyvän alueen, mutta vaatii katto- ja 

ajoteiden hulevesien imeyttämistä. Mikäli imeyttäminen toteutettaisiin voimassa olevien 

kaavojen mukaisesti, alueen pinta-alasta 70 % olisi imeytyvää. 

Mikäli oletetaan, että myös Koskenmäen vedenottamon valuma-alueesta vain 60 % 

imeytyvää, muodostuu alueella pohjavettä vain 1500 m3/vrk, mikä on huomattavasti 

vähemmän kuin voimassa oleva vedenottolupa. Vedenottamo sijaitsee Tuusulajoen 

varressa kalliopainanteessa, joka kerää pohjavettä huomattavasti laajemmalta alueelta 

kuin vain kartalla rajatulta vedenottamon valuma-alueelta. Näin ollen vedenottamon 

antoisuutta ei voi täysin arvioida karttarajauksen perusteella.  

Vuonna 2015 tehtyjen isotooppitutkimusten mukaan Koskemäen vedenottamon kaivolla 

K1 havaitaan lievää pintavesivaikutusta. Tutkimuksen mukaan vedestä noin 8 % on 

peräisin Tuusulanjoesta (Pöyry Finland Oy 2015). Pintaveden vaikutus 

rantaimeytymisen kautta lisää myös ottamon antoisuutta, mutta aiheuttaa mahdollisen 

laaturiskin pohjavedelle. 

Huomioiden Hyrylän alueen maankäyttö ja vedenottamon antoisuus, muodostuvan 

pohjaveden määrää ei saisi enää rakentamistoimin vähentää. Päinvastoin alueen 

pohjaveden riittävä muodostuminen tulisi turvata mm. hyvillä hulevesiratkaisuilla. 

Koskenmäen vedenottamon tarkempaa antoisuuden määritystä varten tarvittaisiin 

koepumppaus, joka huomioisi myös kalliopainaumassa kulkevan pohjaveden. 

Koepumppauksen yhteydessä voisi myös tarkemmin selvittää hydraulista yhteyttä 

Lahelan pohjavesialeen suuntaan. 
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Taulukko 6.1 (Tuusulan kunnan kaavoitus päivittää taulukon) 
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Kuva 6.1 Koskenmäen vedenottamon arvioitu valuma-alue. 
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Kuva 6.2 Hyrylän pohjavesialueen maankäyttö (lähde Corine Land Cover 2012, SYKE 
2017) 



   
 
  13 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

7 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 

7.1 Yleiskaava 

Tuusulan nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan 

vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta 

oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova.   

Tuusulan yleiskaava 2040 

Tuusulaan ollaan laatimassa uutta koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi 

on 2040. Kaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain 

mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava on etenemässä ehdotusvaiheeseen 

keväällä 2018.  

Hyrylän pohjavesialuetta koskevia meneillään olevia yleissuunnitelmia ovat: 

Viheraluestrategia 

Tuusula yleiskaava 2040:n yhteydessä laaditaan kokonaisvaltainen viheralueiden 

suunnitelma.  

Tuusulan keskustan yleissuunnitelma 

Tuusulan keskustan yleissuunnitelmassa laaditaan yleissuunnitelma keskustan 

kehittämisen suuntaviivoista, toimintojen sijoittamisesta ja liikenneverkon 

kehittämisestä. 

Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen 

Hankkeessa suunnitellaan Tuusulanjärven virkistyskäyttöä ja sen hyödyntämistä 

erityisesti asukkaiden virkistyksen ja matkailun edistämisen kannalta sekä 

hyödyntämistä paremmin taajamien ja maiseman osana. 

7.2 Osayleiskaavat  

Tuusulassa on 13 lainvoimaista osayleiskaavaa, jotka kattavat Jokelan länsipuolta sekä 

Jokelantien ja Palojoen välistä aluetta lukuun ottamatta koko Tuusulan kunnan alueen.  

Hyrylän pohjavesialueella on seuraavat osayleiskaavat: 

Sulan osayleiskaava 

Sulan osayleiskaava sijoittuu Tuusulan kunnan Hyrylän taajamaan, kuntakeskuksen 

eteläpuolelle. Suunnittelualue rajautuu lännessä Tuusulanväylään (tie numero 45), 

etelässä Vantaan kaupungin rajaan, koillissivultaan Rykmentinpuistoon ja pohjoispäässä 

Hyrylän urheilukeskuksen alueeseen. Alueen eteläosassa kulkee Tuusulan itäväylä 

(11466) ja pohjoisosaa halkoo Fallbackantie (11589). Alueen sisällä pohjois-

eteläsuunnassa kulkee Korvenrannantie ja itä-länsisuunnassa Sulantie ja Amerintie. 

Sulan osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa 7.12.2015. 

Rykmentinpuiston osayleiskaava 

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan 7.5.2012 § 48. 

Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.6.2013 hylätä valitukset, jotka oli tehty valtuuston 

hyväksymispäätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin hallinto-

oikeuden päätöksestä tehdyt jatkovalitukset päätöksellään 13.10.2014 muilta osin, mutta 

kumonnut Finavia Oyj:n valituksesta kunnanvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden 

päätökset päätökseen liitettyyn karttaan merkittyjen AP- ja A-2 alueiden osalta. 
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Osayleiskaava on voimassa lukuun ottamatta alueen itäosan kumottuja AP- ja A-2-

alueita. 

Hyrylän laajentumissuunnat (HYLA) osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on 

23.5.2001 hyväksynyt. Pohjavesialueen raja on huomioitu osayleiskaavassa. 

Tulossa olevan kaavahankkeena on Koillis-Hyrylän osa-yleiskaava, jossa tarkistetaan 

Kulloontien, Järvenpäätien, Tuusulantien ja Keravan rajan rajaaman alueen 

osayleiskaavan aluerajauksia ja täydennetään rakentamisalueiden osalta huomioiden 

mm. liikennesuunnitelmat. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.  

7.3 Asemakaavat  

Nykytila 

Hyrylän alueella on runsas parikymmentä asemakaavaa, jotka on laadittu eri 

vuosikymmeninä ja niiden pohjavettä koskevat kaavamääräykset ovat hyvin erilaisia. 

Useimmissa asemakaavoissa kaavamääräykset koskevat pohjaveden määrä ja laatua. 

Uusimmissa kaavamääräysteksteissä on huomioitu myös pohjaveden virtausolosuhteet 

sekä hulevedet.  

Vireillä olevat asemakaavat 

Hyrylän pohjavesialueella on parhaillaan vireillä seuraavat asemakaavat: Sulan 

työpaikka-alue, Tuusulanväylä-Korvenrannantie, Moukarinkuja II, Sahatie II, 

Urheilupuisto, Prijuutti, Kievarintie, Harjuja ja Mesta, Kirkonmäki, Monio, 

Tuusulanväylän ylitys, Ydinkeskusta 8067, Yli-Jussila, Suutarintie, Pohjoinen keskusta 

ja Hökillä,  

7.4 Rakennusjärjestys 

Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksessä on huomioitu pohjaveden suojelu ja hulevedet 

seuraavasti: 

Suunniteltaessa rakentamista pohjavesialueella tulee selvittää rakentamisen vaikutukset 

pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtausolosuhteisiin sekä liitettävä tämä 

tutkimus lupahakemukseen. Katto- vedet tulee imeyttää omalle tontille, mikäli se on 

maaperäolosuhteiden perusteella mahdollista. Veden- ottamoiden vesioikeudellisilla 

suoja-alueilla on otettava huomioon niitä koskevat erillismääräykset. 

Pohjavesialueella on kiinnitettävä huomiota maaperän ja pohjaveden pilaantumisen 

vaaran estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan 

välille jätettävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineksien oltava 

laadultaan täyttöön soveltuvia maa-aineksia. Täyttötoimet on toteutettava siten, ettei 

niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai roskaantumista. 

Öljy- ja polttoainesäiliöitä tai muita vaarallisen aineiden säiliöitä ei tule sijoittaa 

pohjavesialueelle ilman perusteltua syytä. Uusien öljylämmitysjärjestelmien 

rakentamista ei suositella pohjavesialueilla. Mikäli säiliö on välttämätön, se tulee 

sijoittaa maan päälle tai sisätiloihin. Säiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen, jonka tilavuus 

on vähintään yhtä suuri kuin säiliötilavuus. Sadevesien pääsy tulee estää ulos 

sijoitettavan säiliön suoja-altaaseen. 

Pohjavesialueilla moottoriajoneuvoilla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden 

pintarakenteiden on oltava vettä läpäisemättömiä ja pintavedet on käsiteltävä ja 

johdettava niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 

Kiinteistön jätevesien imeyttäminen maahan on pohjavesialueella kielletty. 
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Maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueelle ja Päijänne-tunnelin suoja-

alueelle on kielletty ilman vesilain mukaista vesitalouslupaa. Kallioporaukseen 

perustuvaa maalämpöä ei saa rakentaa alle 500 metrin etäisyydelle yleisen vesilaitoksen 

vedenottokaivosta. 

Hulevesien (kattojen ja viheralueiden osalta) ja perustusten kuivatusvedet on 

imeytettävä kiinteistöllä, jos maaperä ja korkeusolosuhteet sen sallivat. Jos hulevesien 

imeytys ei ole mahdollista, hulevedet on ohjattava alueelle rakennettuun 

hulevesiverkkoon viivytysrakenteen kautta, mikäli kiinteistö sijaitsee 

vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston toiminta-alueella (vesihuoltolaki). Muussa 

tapauksessa hulevedet ja perustusten kuivatusvedet on johdettava pois siten, ettei siitä 

aiheudu haittaa naapureille, kadun käyttäjille tai kadun rakenteille. Mikäli tontilla olevia 

vanhoja avo-ojia halutaan täyttää, ruopata, syventää tai ojan linjauksia muuttaa, on ensin 

selvitettävä toimenpiteen vaikutukset oman tontin ja ympäristön hulevesien 

johtamiselle. Hulevesien ohjaaminen on esitettävä pinnantasaussuunnitelmassa, myös 

rakennusaikainen hulevesien hallinta on suunniteltava. Rakennuspaikka on 

salaojitettava riittävään syvyyteen. 

Rakennusaikainen hulevesien hallinta on suunniteltava siten, ettei hulevesistä aiheudu 

vaaraa tai haittaa ympäristölle, naapureille ja kadun käyttäjille. 

Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. 

7.5 Maankäyttö 

Suuri osa Hyrylän pohjavesialueesta on entistä Hyrylänharjua, joka on maanoton 

seurauksena kaivettu pois. Hyrylän pohjavesialueelle on sijoittunut erilaista toimintaa, 

jota on kaavoituksella pyritty ohjaamaan ja kehittämään keskeisenä osana Tuusulan 

keskustaajamaa. Alueen maankäytön suunnittelussa on alettu laajemmin kiinnittää 

huomioita pohjaveden suojeluun 1990-luvulla.  

Varsinkin Hyrylän pohjavesialueen eteläosa, Sulan alue on vanhaa teollisuusaluetta ja 

suurelta osin jo rakennettua. Hyrylän pohjavesialueelle on keskittynyt runsaasti 

teollisuus- ja yritystoimintaa, mm. korjaamoja, autoliikkeitä ja polttoaineen 

jakelupisteitä, joista osa on jo lopettanut toimintansa. Pienteollisuusyritykset ovat 

keskittyneet Sulantien teollisuusalueelle.  

Rakentamattomia alueita on enää jäljellä erittäin vähän ja niihinkin kohdistuu 

voimakkaita rakentamisen paineita. Rykmentinpuiston osayleiskaava-alue rajautuu 

Kulloontiehen ja Sulan teollisuusalueeseen, sijoittuen osittain pohjaveden 

muodostumisalueelle. Alue on nykyisellään enimmäkseen rakentamatonta, mutta sille 

on kaavailtu noin 15 000 ihmisen asuin- ja työpaikka-aluetta.  

Osayleiskaavaluonnoksessa vanha soranottoalue ja raviradan alue on suunniteltu 

kaavoitettavan työpaikka-alueeksi työvoimavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä 

aiheuttamattomia toimisto-, tuotanto- ja palvelutyöpaikkoja varten. 

Hyrylän pohjavesialueen poikki kulkee useita vilkasliikenteisiä teitä. Näille ei ole tehty 

pohjavesisuojauksia. 

7.6 Liikennehankkeet Hyrylän pohjavesialueella 

Kantatie 45 

Uudenmaan ELY-keskus ja Tuusulan kunta ovat yhdessä laatineet tiesuunnitelman 

kantatielle 45 Koskenmäen kiertoliittymän kohdalle sekä maantielle 139 (Nahkelantie) 

välille Koskenmäki–Vaunukangas. 
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Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa Koskenmäen kiertoliittymän välityskykyä 

lisäkaistoin. Nahkelantien ja Lahelantien liittymään toteutetaan kiertoliittymä ja 

liittymän Lahelantien haaralle kevyen liikenteen alikulkukäytävä. 

Hämeentielle, Nahkelantielle ja Koskenmäentielle liittymien läheisyyteen toteutetaan 

kiertoliittymän lisäkaistojen edellyttämät kaistajärjestelyt. Alueen kevyen liikenteen 

yhteyksiä täydennetään ja parannetaan. Lisäksi on suunniteltu tarvittava meluntorjunta 

ja pohjaveden suojaukset. Tavoiteltu rakennusaikataulu on vuosina 2018-2019. 

7.7 Pilaantunut pohjavesi ja maa-alueet 

Hyrylän pohjavesialueella on runsaasti pilaantuneeksi epäiltyjä tai todettuja maa-alueita, 

jotka ovat keskittyneet pohjavesialueen etelä- ja keskiosaan. Korkeimman riskin 

riskiluokkaan (A-luokka) on arvioitu kuuluvaksi entiset Shellin ja Teboilin 

jakeluasemat, joilla on myös todettu pohjavedessä polttoainehiilivetyjä. Lisäksi A-

luokan riskeiksi on luokiteltu ampumaradat, entinen linja-autovarikko, entinen 

suolavarastoalue, huoltoasema ja yksityiset lämmitysöljysäiliöt, joita alueella on 

edelleen runsaasti. 

Matti-rekisterissä on Hyrylän alueelle kirjattu noin viisikymmentä kohdetta. Osa 

kohteista on kunnostettu maaperän osalta, osassa on maankäyttörajoite ja monissa on 

edelleen selvitystarvetta.  

8 MAANKÄYTÖNSUUNNITTELUN JA VEDENHANKINNAN 

YHTEENSOVITUS 

8.1 Pohjavesiolosuhteiden huomioiminen 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–

2021 Hyrylän pohjavesialue on määritetty talousveden ottoon käytettäväksi 

erityisalueeksi. Vesienhoitosuunnitelmaan kuuluvassa Uudenmaan vesienhoidon 

toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 Hyrylän pohjavesialue on todettu 

riskialueeksi, jolla pohjaveden tila on vielä hyvä. Tällaisten alueiden tilatavoitteena on 

hyvän tilan ylläpitäminen sekä määrällisen että kemiallisen tilan osalta.   

Hyrylän pohjavesialueelle on laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuonna 2005. 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä tekninen lautakunta ovat lausunnoissaan 

korostaneet, että lähtökohtana Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman 

täytäntöönpanossa tulee olla olemassa olevien riskien poistaminen ja niiden 

pienentäminen. Lisäksi lausunnoissa todetaan Koskenmäen vedenottamon olevan 

Tuusulan suurin yksittäinen luonnon pohjaveteen perustuva vedenottamo, jonka 

merkitys korostuu vesihuollon poikkeustilanteissa.  

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on lausunnossaan linjannut, että pohjaveteen 

kohdistuvia riskejä tulee pyrkiä määrätietoisesti pienentämään saneeraavalla 

asemakaavoituksella sekä alueiden suojarakenteita ja kunnallistekniikkaa parantamalla. 

Esimerkiksi työpaikka-alueille tulee toiminnan luonne huomioon ottaen rakentaa 

puuttuvat hulevesiviemärit.  

Pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteuttamisen lähtökohtana on yhteistyö kunnan eri 

viranomaisten kanssa, jolloin voidaan yhdessä sopia periaatteet tulevien 

maankäyttömuotojen ja pohjaveden suojelutarpeiden yhteensovittamiseksi. 

Uudessa yleiskaavassa voitaneen huomioida pohjaveden suojelu ja sijoittaa uusille 

riskitoiminnoille riittävästi paikkoja pohjavesialueen ulkopuolelle. Koskenmäen 
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vedenottamon ympäristö on tällä hetkellä rakentamatonta aluetta ja se pitäisi myös 

säilyttää sellaisenaan.  

Kaavoitusprosessit etenevät hitaasti, samoin niiden päivitykset. Tämän vuoksi 

rakennusjärjestyksen päivityksellä voidaan usein nopeammin huomioida pohjaveden 

suojelukysymykset. Rakennusjärjestyksen avulla voidaan melko nopeasti ohjata 

pohjaveden suojelua, ja sen määräykset ovat lainvoimaisia. Myös nykyisen maankäyttö- 

ja rakennuslain perusteella voidaan voimassa olevien kaavojen pohjavesimääräyksiä 

muuttaa.   

Mikäli maankäytön suunnittelun kohteena olevan alueen pohjavesiolosuhteita ei tunneta 

riittävällä tarkkuudella pohjaveden suojelun takaamiseksi, tulisi pohjavesiolosuhteet 

selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä, viimeistään asemakaavavaiheessa. 

Asemakaavojen laatimisen yhteydessä tulisi laatia pohjaveden ja huleveden 

hallintasuunnitelmat ja tarvittaessa tarkastella miten tulevat toiminnot pitää liittää 

pohjaveden yhteistarkkailuohjelmaan.   

Kunnan rakennusvalvonta päättää viime kädessä keneltä pyytää lausuntoja 

rakennuslupia myönnettäessä. Pohjaveden suojelun huomioiminen ei kuitenkaan saisi 

koskaan jäädä tähän vaiheeseen. Suosituksena voidaan pitää, että kaikissa isommissa 

rakennusluvissa tulisi kunnan ympäristövalvonnalta pyytää lausunto, jotta pohjaveden 

suojelu tulee varmasti huomioitua päätöksenteossa.   

8.2 Herkkyystarkastelu 

Pohjaveden kannalta herkimpiä alueita ovat paikat, joissa pohjavesi on hyvin lähellä 

maan pintaa tai joissa maaperä on hyvin vettäläpäisevää tai luontaiset pintamaat on 

poistettu. Pohjavesiriskiä lisää myös maanpinnan tasaisuus, jolloin alueelle tuleva vesi 

ei poistu alueelta pintavaluntana. 

Hyrylän pohjavesialueella maaperä on koko alueella hyvin vettäläpäisevää hiekkaa ja 

soraa, joten tältä osin riski on suuri koko alueella. Laajoilla alueilla myös luontainen 

pintamaa on poistettu. Erityisesti urheilupuiston alue vanhana maa-ainestenottoalueena 

on tältä osin herkkää pohjaveden pilaantumisen kannalta.  

Maanpinnan kaltevuuskartasta (liite 8) on havaittavissa, että lähes koko Hyrylän alue on 

hyvin tasaista. Maaperän kaltevuus on suurelta osin luokka 0 – 6 astetta.  

Tehtyjen selvitysten ja pintamallien perusteella Hyrylän urheilupuiston alue on 

pohjaveden pilaantumisen kannalta erityisen herkkä alue. Tällä alueella tulisi välttää 

kaikkea toimintaa, joka voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Toimintojen 

sijoittumista voidaan ohjata mm. käynnissä olevan kaavoitustyön yhteydessä. Tällä 

hetkellä alueen suurimman riskin muodostaa autojen pysäköinti päällystämättömille 

alueille. Tuusulan kunnalla on käynnissä hanke pysäköinnin uudelleenjärjestämisestä 

alueella. Suunnittelussa tulee huomioida myös pohjaveden muodostumisen turvaaminen 

alueella. Koska alueen pohjavesi on hyvin lähellä maanpintaa, hulevesien imeytys 

pelkällä biosuodatuksella ei ole suositeltavaa pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi. 

Muilla teknisillä ratkaisuilla imeytys voi olla mahdollista. 
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8.3 Hulevesien käsittely 

Pohjaveden muodostumisen kannalta hulevesien imeyttäminen sekä käsittely ovat 

ensiarvoisen tärkeitä. Usein pohjavesialueilla kaikki hulevedet johdetaan 

pohjavesialueen ulkopuolelle ja näin vähennetään pohjaveden muodostumista 

huomattavasti rakennetuilla alueilla.  

Hyrylän alueella hulevedet johdetaan tällä hetkellä hulevesiviemäriin ja sitä kautta pois 

pohjavesialueelta. Kattovesiä imeyttämällä voitaisiin muodostuvan pohjaveden määrää 

lisätä melko pienin toimenpitein. Huleveden imeyttämisen lisääminen alueella olisi 

tärkeää, sillä rakentamisesta johtuen Hyrylän pohjavesialueella ei muodostu niin paljoa 

pohjavettä kuin Koskenmäen vedenottamon lupamäärä on. Erityisesti Hyrylän 

keskustan alueella on useita pinta-alaltaan isoja rakennuksia, joiden katoilta vesien 

imeytys olisi melko helppo toteuttaa. Varsinkin kunnan omat rakennukset voisi 

velvoittaa toimenpiteisiin. Muiden kiinteistöjen osalta kattovesien imeytystä voitaisiin 

velvoittaa tulevien rakennuslupien yhteydessä. Tällaisia ovat mm. taloyhtiöiden 

julkisivuremontit. 

Huleveden imeyttämisessä tulee huomioida pohjaveden herkkyystarkastelun kannalta 

herkät alueet. Näillä hulevesien imeytystä ei suositella. Myös pintamaan 

vedenjohtavuus vaikuttaa imeyttämismahdollisuuksiin. Lisäksi imeytyksessä tulee 

huomioida mahdolliset pilaantuneen maaperän alueet, jotta imeyttäminen ei aiheuta 

haitta-aineiden kulkeutumista maaperästä pohjaveteen. Hyrylässä mahdollisia 

pilaantuneen maaperän kohteita on runsaasti. Alueet, joilla hulevesien imeyttäminen ei 

ole suositeltavaa, on esitetty liitteessä 9. Pilaantuneiden alueiden rajaukset perustuvat 

arvioon. Mikäli hulevesien imeyttämistä halutaan mahdollisesti pilaantuneiksi rajatuilla 

alueilla joka tapauksessa suorittaa, tulisi maaperän puhtaus varmistaa riittävin 

maaperänäyttein.  

Pientaloalueilla kiinteistökohtaiset kattovesienimeytysjärjestelmät eivät usein toimi, 

koska alueet otetaan muuhun käyttöön tai niiden huolto laiminlyödään. Pientaloalueilla 

kattovesiä voisi kerätä kootusti esim. puistoalueiden reunoille tai muille yleisille 

viheraluille. Pientaloalueilla voisi asukaita myös velvoittaa jättämään tontista joku tietty 

osa pinnoittamatta. Pientaloalueilla, joilla kulkuneuvot ovat pääsääntöisesti 

henkilöautoja, ei autojen kääntö- ja pihapysäköintipaikkojen päällystys ole 

välttämätöntä. Tuusulan kunnan tulisi myös laatia ympäristönsuojelumääräykset, joissa 

kiellettäisiin liuotinainepitoisten hulevesien (esim. autojen pesuvedet) johtaminen 

maastoon. 

Jo rakennetuilla alueilla voisi myös tarkastella hulevesiviemäriverkostosta alueita, 

joiden vesiä voisi pintavesiin johtamisen sijaa hallitusti imeyttää öljynerotuksen kautta 

pohjavesialueelle. Tällaisia verkoston osia voisivat olla esim. pientaloalueet tai muut 

kohteet, joiden hulevedet ovat pääsääntöisesti puhtaiksi tulkittavia. Hulevesien 

POHJAVESI ON HERKIMMILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA ON 

 

 ohut maapeite (alle 2 m) pohjavedenpinnan yläpuolella 

 korkea maaperän vedenjohtavuus (maalaji sora tai karkeahiekka) 

 luontainen pintamaa on poistettu 

 maanpinnan kaltevuus on alle 6 astetta 

 
Lähde: Luoma et al.2015 
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purkukohtaan voidaan myös rakentaa biosuodatus. Biosuodatuksen paikan valinnassa ja 

suunnittelussa on huomioitava rankkasateiden vaikutus. Suodattimia varten tulee olla 

riittävä viivytyskapasiteetti joko itse rakenteessa tai sen ympäristössä. 

Kevyen liikenteen väyliltä tai julkisten rakennusten pihoilta, joilla ei ole 

ajoneuvoliikennettä hulevedet voidaan johtaa viheralueille, joista vedet imeytyvät 

maaperään. Tämä voidaan toteuttaa esim. käyttämällä vettäläpäiseviä reunakivetyksiä. 

Reunakivetys voidaan muuttaa vettäläpäiseväksi jo rakennetuillakin alueilla 

korjaustöiden yhteydessä. Lisäksi voisi pohtia onko osa kevyen liikenteen väylistä 

sellaisia, että ne voisi jättää sorapintaisiksi. 

Teollisuusalueiden hulevedet ovat pääsääntöisesti likaisiksi tulkittavia. Näilläkin 

alueilla voisi tarkastella henkilöautopysäköintiin tarkoitettujen alueiden hulevesien 

johtamista öljynerotuksen kautta viheralueille, joilla toimisi biosuodatus. Näissä 

tapauksissa tulisi pystyä erittelemään raskasliikenne omalle pysäköintialueelleen. 

Toimistorakennusten pysäköintialueille voisi myös käyttää vastaavaa järjestelyä. Näillä 

alueilla ei yleensä ole raskasta liikennettä ja liikenne on ajoittunut vain aamuun ja 

iltapäivään. Kyseiset järjestelyt olisivat mahdollisia jo rakennetuilla alueilla. Hyrylän 

pohjavesialueen eteläosassa sijaitsevalla Sulan teollisuusalueella hulevesien 

imeyttämistä ei suositella ilman riittäviä maaperätutkimuksia. Alueella on runsaasti 

mahdollisia pilaantuneen maaperän kohteita. 

Uusilla kaavoitettavilla alueilla ja rakentamisella ei saisi enää vähentää muodostuvan 

pohjaveden määrää Hyrylän pohjavesialueella. Uusilla alueilla tulisi aina huomioida, 

että käytettäisiin uusinta mahdollista tekniikkaa hulevesien käsittelyssä. Jo kaavoituksen 

yhteydessä tulisi huomioida hulevesien tilantarve esim. viheralueilla. Uusiokohteissa 

tulisi esim. kerrostaloihin vaatia katettuja pysäköintialueita, jolloin kattoalueet voidaan 

jättää pihakansiksi ja näillä syntyvät hulevedet imeyttää maaperään. Uusilla alueilla voi 

myös pohtia kompensaatiomallia. Jos uudella tontilla ei ole tilaa hulevesien käsittelyyn, 

velvoitetaan tontin toimijaa kustantamaan vastaavan hulevesimäärän käsittely jonnekin 

toisaalle samalla pohjavesialueella. Käsittelymenetelmistä pumppaus on aina kallein, 

joten sitä olisi hyvä välttää. 

 

  

POHJAVEDEN MUODOSTUMISEN TURVAAMINEN HULEVESIEN 

HALLINNALLA 

 

VANHAT ALUEET 

 

 Kattovesien imeytys, erityisesti julkiset rakennukset ja liikekiinteistöt 

 Kevyen liikenteen väylien reunakivien vaihtaminen vettäläpäiseviksi 

 Viheralueiden hyödyntäminen biosuodatukseen  

 

UUDET ALUEET 

 

 Huomioidaan hulevesijärjestelyjen tilatarve jo kaavoituksen alkuvaiheessa 

 Käytetään aina uusinta mahdollista tekniikkaa  

 Kompensaatiomalli: jos hulevesien imeytys ei onnistu omalla tontilla, 

annetaan velvoite vastaavaan käsittelyyn muualla 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuusulan kunnan keskustaajama sijaitsee Hyrylän vedenoton kannalta tärkeällä 

pohjavesialueella. Pohjavesialueella sijaitsee myös Tuusulan seudun 

vesilaitoskuntayhtymän Koskenmäen vedenottamo. Ottamo sijaitsee 

Tuusulanjokilaakson syvässä kallion painaumassa. Alueelle kohdistuu 

maankäyttöpaineita, jotka tulisi sovittaa yhteen pohjaveden suojelun kanssa. 

Hyrylän pohjavesialueella on esitetty muodostuvan laskennallisesti pohjavettä 2900 

m3/vrk. Tämän selvityksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten sekä Geologian 

tutkimuskeskuksen vuonna 2005 tekemän muodostuman geologisen rakenneselvityksen 

perusteella rajattiin Koskenmäen vedenottamon valuma-alue. Täällä alueella pohjavettä 

muodostuu laskennallisesti 2500 m3/vrk, mikä on 200 m3/vrk vähemmän kuin 

vedenottamon vesiluvan mukaisen vedenottoluvan sallima määrä. Huomioiden vielä 

alueen tiivis rakentaminen on mahdollista, että alueella muodostuu nykyisin pohjavettä 

vain noin 1500 m3/vrk.  

Koskenmäen vedenottamo saa pienen osan vedestään rantaimeytymisen kautta 

Tuusulanjoesta ja osa vedestä tulee syvää kalliopainannetta pitkin mahdollisesti jopa 

hyvin laajaltakin alueelta. Näin ollen pinta-alaan perustuva laskenta ei anna täysin 

realistista kuvaa vedenottamon antoisuudesta. 

Tämä selvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että pohjaveden muodostuminen 

Hyrylän pohjavesialueella on jo huomattavasti heikentynyt tiiviin rakentamisen 

seurauksena. Tulevat rakentamisentoimet eivät siis enää saa heikentää pohjaveden 

muodostumista, mikäli Koskenmäen vedenottamon antoisuus halutaan turvata. 

Pohjaveden muodostuminen tulisi pyrkiä turvaamaan uusissa kaavoissa velvoittamalla 

kiinteistöjä imeyttämään puhtaat hulevedet sekä kehittämällä keinoja imeyttää myös 

vanhojen alueiden hulevesiä. 
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