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Hiidenveden ranta-alueille on rakennettu runsaasti erityisesti vapaa-ajan asuntoja. Osa 

rakennuksista ja muistakin toiminnoista sijaitsee tulvariskialueilla, missä ne voivat kärsiä 

vahinkoja poikkeuksellisella tulvalla. Tässä selvityksessä on määritetty Hiidenveden ran-

ta-alueilla syntyviä tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Vahingot on määritetty erityi-

sesti rakennuksille ja vesihuollolle.

Hiidenveden ranta-alueiden 
tulvavahinkoarvio
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H
iid

e
n

v
e

d
e

n
 r

a
n

t
a

-a
l

U
e

id
e

n
 t

U
l

v
a

v
a

H
in

k
o

a
r

v
io





Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 14 | 2008 1

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 14 | 2008

Hiidenveden rantaalueiden
tulvavahinkoarvio

Elina Haapala
Kari Rantakokko

Helsinki 2008

Uudenmaan ympäristökeskus



    Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 14 | 20082

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 14 | 2008
Uudenmaan ympäristökeskus

Kannen taitto: Suvi Kärkkäinen
Kannen kuva: Timo Lehto

Julkaisu on saatavana vain internetistä:
http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut

ISBN 9789521131943  (PDF)
ISSN 17961742 (verkkoj.)

http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut


Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 14 | 2008 3

SISÄLLYS

1 Johdanto.......................................................................................................4

2 Alueen yleiskuvaus....................................................................................5

3 Hiidenveden säännöstely ..........................................................................6

4 Rantarakentaminen Hiidenvedellä..........................................................9

5 Työn tavoitteet ja tutkimusmenetelmät ................................................ 10

6 Vahinkoaineiston kokoaminen.............................................................. 11

7 Tulvavahingot ja vahinkoperusteet ....................................................... 12
7.1 Rakennukset................................................................................................ 12
7.2 Teollisuus .................................................................................................... 13
7.3 Vesihuolto.................................................................................................... 13
7.4 Maatalous..................................................................................................... 14
7.5 Tiestö............................................................................................................ 15
7.6 Kokonaisvahinko........................................................................................ 16

8 Yhteenveto................................................................................................. 17

Lähteet .............................................................................................................. 18

Liitteet............................................................................................................... 19

Kuvailulehti..................................................................................................... 21

Presentationsblad............................................................................................ 22



    Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 14 | 20084

1 Johdanto
Hiidenvesi  on  Uudenmaan  toiseksi  suurin  järvi.  Sillä  on  tärkeä  merkitys  alueen
kunnille ja kuntalaisille mm. virkistyskäytön  ja kalastuksen kautta. Rantaalueille
on rakennettu runsaasti vapaaajan asuntoja ja rannan läheisyydessä sijaitsee myös
vesihuoltolaitoksia sekä peltoja. Hiidenvesi on säännöstelty  ja sitä säännöstellään
Väänteenjoen  padolla.  Padon  kautta  vedet  juoksutetaan  alapuoliseen  Lohjanjär
veen ja sieltä edelleen Mustionjoen kautta mereen.

Uudenmaan  ympäristökeskus  käynnisti  keväällä  2007 maastomittaukset  Hii
denveden rantojen tulvariskialueilla sijaitsevien rakenteiden selvittämiseksi. Tässä
selvityksessä on määritetty syntyviä tulvavahinkoja Hiidenveden eri vedenkorke
uksilla. Selvitys sisältää asuin ja vapaaajan rakennuksille aiheutuvat rakenteelli
set vahingot.  Irtaimistolle syntyviä vahinkoja ei ole otettu huomioon, koska tämä
olisi vaatinut kiinteistönomistajien läsnäoloa mittausten aikana. Toisaalta irtaimis
ton osalta kiinteistön omistajien tulisi omatoimisesti huolehtia omaisuuden siirtä
misestä turvalliseen paikkaan, jolloin pääsääntöisesti näitä vahinkoja ei pitäisi syn
tyä. Järven rantaalueilla sijaitsee runsaasti myös kevyitä rakenteita, kuten laiturei
ta  ja  grillejä,  lisäksi  joillakin  kiinteistöillä  on erilaisia  istutuksia, nurmetusta  yms.
Näitä kohteita ei myöskään ole voitu ottaa huomioon niiden arviointiin  liittyvien
epävarmuuksien ja toisaalta suuren työmäärän takia.

Lohjanjärven  tulvavahingot  on  jo  vastaavalla  tavalla  arvioitu  Uudenmaan
ympäristökeskuksen  toimesta.  Tulokset  on  nähtävissä  alkuvuonna  2008  ilmesty
neessä  julkaisussa  (Haapala &  Rantakokko  2008),  joka  on  internetissä  osoitteessa
www.ymparisto.fi/uus  >  Palvelut  ja  tuotteet  >  Julkaisut  >  Lohjanjärven  ranta
alueiden tulvavahinkoselvitys.

http://www.ymparisto.fi/uus
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2 Alueen yleiskuvaus
Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluva Hiidenvesi sijaitsee  läntisellä Uudellamaal
la. Suurimmat Hiidenveteen laskevat joet ovat Karjaanjoki eli Vanjoki ja Olkkalan
joki,  joiden  kautta  tulee valtaosa virtaamasta.  Väänteenjoki on  säännöstellyn  Hii
denveden  laskuuoma,  jonka  kautta  vesi  virtaa  Lohjanjärveen.  Mustionjoki  alkaa
Lohjanjärvestä  ja  laskee etelään neljän voimalaitospadon kautta Pohjanpitäjänlah
teen ja edelleen Suomenlahteen.

Hiidenveden  rantaalueet  jakautuvat  kolmen  kunnan  alueelle  (kuva  1):  Vih
din, NummiPusulan ja Lohjan. Suurin osa järvestä kuuluu itäpuolella sijaitsevan
Vihdin alueeseen.  Järven pintaala on 30 km2  ja valumaalueen koko on 935 km2.
Lohjanjärven jälkeen Hiidenvesi on Uudenmaan suurin järvi. Hiidenvesi koostuu
neljästä pääaltaasta, jotka ovat Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja Kiih
kelyksenselkä. Rannat ovat mutkittelevia, joten rantaviivaa on paljon, 101 kilomet
riä. Järven keskisyvyys on 6,7 metriä ja suurin syvyys on 29,4 metriä. Karjaanjoen
vesistön järvisyys on 12 %.

Kuva 1. Hiidenvesi.
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3 Hiidenveden säännöstely
Järven säännöstely  on toteutettu  aikanaan  Helsingin vedenhankintaa varten. Hii
denvedestä voidaan johtaa 11 km pitkän tunnelin kautta vettä Vantaanjoen vesis
töalueeseen  kuuluvaan  Härkälänjokeen.  Päijännetunnelin  valmistumisen  jälkeen
Hiidenvesi jäi osaksi vedenhankinnan varajärjestelmää, jota käytetään vain Päijän
netunnelin  ollessa  poissa  käytöstä.  Hiidenveden  säännöstelypato  sijaitsee  Vään
teenjoessa.

Hiidenveden  säännöstely  perustuu  LänsiSuomen  vesioikeuden  19.12.1967
myöntämään  lupaan  (LSVEO  111/1967).  LänsiSuomen  vesioikeuden  30.7.1976
antamalla päätöksellä (LSVEO 31/1976) on tehty muutoksia säännöstelyrajoihin ja
juoksutettaviin  vesimääriin.  LänsiSuomen  ympäristölupavirasto  on  antanut
18.9.2006  päätökset  Väänteenjoen  säännöstelypadon  venesulun  ja  kalatien  raken
tamisesta (LSY 120/2006/3) sekä Hiidenveden säännöstelypäätösten muuttamisesta
(LSY  121/2006/3).  Tällä  hetkellä  Hiidenveden  säännöstelyssä  noudatettavat  lupa
ehdot on siten esitetty useammassa erillisessä lainvoimaisessa luvassa.

Väänteenjoen  padossa  on  kolme  sulkemislaitteilla varustettua  aukkoa.  Kaksi
niistä on 8,0 m leveitä ja niiden kynnyskorkeus on tasossa NN+ 29,25 m. Kolman
nen  aukon  leveys  on 2,0 m  ja  sen  kynnyskorkeus  on NN+ 29,75 m.    Lohjan  kau
pungilla on lupa rakentaa säännöstelypadon yhteyteen venesulku ja kalatie. Kala
tien  toteuttaminen on aloitettu, mutta venesulun rakentaminen ei ole vielä käyn
nistynyt. Hiidenvedestä voidaan juoksuttaa vettä edellä mainittujen patoaukkojen
lisäksi myös kalatien ja mahdollisesti myöhemmin valmistuvan venesulun kautta.

Väänteenjoen  padon  kautta  on  juoksutettava  aina  vähintään  virtaamaa
0,8  m3/s  vuorokausikeskiarvona.  Veden  johtamista  Vantaanjoen  vesistöön  on  tä
män vuoksi  tarvittaessa vähennettävä  tai se on  lopetettava kokonaan. Poikkeusti
lanteessa  Väänteenjoen  padon  länsipuolella  sijaitsevan  kalatien  kautta  tapahtuva
vedenjuoksutus  voidaan  keskeyttää  kokonaan  (LSY  121/2006/3).  Edellä  tarkoite
taan Hiidenvedestä suoritettavalla juoksutuksella Väänteenjoen padon, venesulun
ja  kalatien  kautta  virtaavien  vesimäärien  ja  Vantaanjoen  vesistöön  pumpattavien
vesimäärien summaa.

LänsiSuomen  vesioikeuden  päätöksen  (LSVEO  111/1967)  mukaan  keväällä
ennen  kevättulvan  nousua  ja  tulvan  noustessa  on  Väänteenjoen  pato  pidettävä
kokonaan avoinna vedenkorkeuden noustessa Hiidenvedessä seuraavien pisteiden
kautta kulkevan murtoviivan yläpuolelle (kuva 2):

Pvm Vedenkorkeus (NN+ m)
15.3  31,20
15.4  31,20
15.5  32,10
1.6 32,25

Tällöin, vedenkorkeuden ollessa mainitun rajan alapuolella on juoksutuksen oltava
enintään 10 m3/s ja vähintään 3,3 m3/s vuorokausikeskiarvona.

Keväällä  tulvan  jälkeen  ja  kesällä  Väänteenjoen  pato  on  pidettävä  kokonaan
avoinna vedenkorkeuden  ollessa seuraavien  pisteiden kautta  kulkevan murtovii
van yläpuolella:

Pvm Vedenkorkeus (NN+ m)
15.4  32,25
15.6  32,25
15.7  32,15
15.8  32,00
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Veden ollessa mainitun rajan alapuolella on juoksutus järjestettävä siten, että se on
enintään 10 m3/s ja vähintään 3,3 m3/s 1.6 saakka ja 1.6–15.7 välisenä aikana vähin
tään 2,8 m3/s sekä 15.7 alkaen vähintään 3,4 m3/s vuorokausikeskiarvona. (LSVEO
31/1976.)

Syksyllä ja talvella juoksutus on järjestettävä siten, että se on enintään 10 m3/s
ja  vähintään  3,4  m3/s  vuorokausikeskiarvona  vedenkorkeuden  ollessa  Hiidenve
dessä seuraavien pisteiden kautta kulkevan murtoviivan alapuolella:

Pvm Vedenkorkeus (NN+ m)
15.8  32,00
15.9  31,85
1.1 31,60
15.3  31,20

Vedenkorkeuden  nouseminen  tämän  rajan  yläpuolelle  on  pyrittävä  ehkäise
mään  juoksutusta  tarpeen mukaan  lisäämällä aina määrään  10 m3/s  saakka, mitä
määrää pyritään  juoksuttamaan  edellä mainitun rajan yläpuolella  olevien  veden
korkeuksien vallitessa. Mainitun rajan yläpuolella pyritään vedenkorkeuden nou
su  estämään  juoksuttamalla  määrää  911  m3/s  tai  pitämällä  pato  täysin  auki  sen
suurimman purkautumiskyvyn ollessa alle 9 m3/s. (LSVEO 31/1976.)

Väänteenjoen pato on aina kokonaan avattava, jos vedenpinta nousee seuraa
vien taitepisteiden kautta kulkevan viivan yläpuolelle:

Pvm Vedenkorkeus (NN+ m)
15.8  32,00
1.1 32,00
15.3  31,20

Pato on avattava kuitenkin kokonaan jo tämän rajan alapuolella, jos se syystulvan
nousemisen vuoksi havaitaan tarpeelliseksi.

Hiidenveden vedenkorkeus ei saa alittaa seuraavaa säännöstelyn alarajaa:

Pvm Vedenkorkeus (NN+ m)
15.4  31,00
15.5  31,80
1.10  31,30
1.1 31,20
15.3  31,00
15.4  31,00

Säännöstelyrajat on esitetty kuvassa 2.
Hiidenveden säännöstelyssä ei ole ehdotonta vedenkorkeuden ylärajaa, koska

vasta vedenpinnan  ylittäessä  tietyn  korkeustason on Väänteenjoen  padon  luukut
pidettävä kokonaan auki. Vedenkorkeus määräytyy silloin padon purkautumisky
vyn mukaan. Hiidenveden alapuolella sijaitsevan Lohjanjärven vedenkorkeus vai
kuttaa oleellisesti Hiidenveden purkautumiseen paineeron takia.

Hiidenveden vedenpinta on noussut useasti säännöstelyn korkeimman ylära
jan eli tason NN+ 32,25 m yläpuolelle. Tasoon NN+ 32,30 m tai sen yläpuolelle vesi
on  noussut  ajanjaksolla  1971–2007  eli  säännöstelyn  aloittamisen  jälkeen  yhteensä
16 kertaa ja tasoon NN+ 32,40 m yhteensä 7 kertaa. Kyseisen aikavälin suurin ve
denkorkeus NN+ 32,75 m on havaittu 27.–29.12.1974.  Viimeisimmät tulvat on ha
vaittu 5.6.8.2004 (NN+ 32,46 m) ja 16.–19.1.2005 (NN+ 32,44 m).
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Kuva 2.  Hiidenveden säännöstelyrajat ja toteutuneet vedenkorkeudet vuosina 1978–2007. Kuvassa
esiintyvät 10, 50 ja 90 %:n fraktiilit tarkoittavat vedenkorkeutta, jonka kyseinen prosenttiosuus päivän
havaintoarvoista alittaa.
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4 Rantarakentaminen Hiidenvedellä
Vihdin kunnan rakennusjärjestyksessä (Vihdin kunta 2001) määrätään sijoittamaan
muut kuin saunarakennukset vähintään 50 m päähän keskiveden mukaisesta ran
taviivasta  ja  asunnon  alimman  lattiatason on oltava  vähintään  1,0 m  ylävesirajaa
korkeammalla. Pohjapintaalaltaan enintään 20 m2:n saunarakennuksen saa raken
taa edellä mainittua lähemmäksi rantaviivaa, mutta ei lähemmäksi kuin 20 m pää
hän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Lohjan  kaupungin  rakennusjärjestyksen mukaan  (Lohjan  kaupunki 2001)  ra
kennukset on sijoitettava vähintään 25 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta ran
taviivasta  ja  asunnon  alin  lattiataso  vähintään  1,0  m  ylävesirajaa  korkeammalle.
Kooltaan alle 25 m2:n saunarakennuksen saa kuitenkin sijoittaa 10 m etäisyydelle
rantaviivasta.

NummiPusulan  kunnan  rakennusjärjestys  (NummiPusulan  kunta  2007)
määrää  asuinrakennukset  sijoitettavaksi  siten,  että  rakennusten  etäisyys  keskive
den mukaisesta rantaviivasta on vähintään 60 m. Lomaasunnon ja saunan etäisyys
vedenpinnasta täytyy olla vähintään 30 m, mutta pintaalaltaan alle 20 m2:n kokoi
sen saunan saa rakentaa 15 m etäisyydelle. Lisäksi rakennuksen alimman lattiata
son on oltava vähintään 1 m ylävesirajaa korkeammalla.

Vesistöille on viime vuosina määritetty erillisiä rakentamiskorkeussuosituksia,
joiden  tavoitteena  on  ohjata  rakentaminen  tulvien  kannalta  turvalliselle  tasolle.
Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut suositukset alimmista rakentamiskorke
uksista  Uudenmaan  ja  ItäUudenmaan  suurimmille  järville  (Rantakokko  2004).
Selvitystä on jatkettu vuonna 2005. Suositusten pohjana on keskimäärin kerran 50
vuodessa toistuva tulva (HW1/50). Tähän korkeuteen on lisätty harkinnanvarainen
määritystavasta  riippuva  lisäkorkeus  ja  vesistökohtainen  aaltoiluvara.  Lopullisen
suosituskorkeuden  tavoitteena  on  ohjata  rantarakentaminen  sellaisille  ranta
alueille, jonne tulvat yltävät keskimäärin harvemmin kuin kerran 100 vuodessa.

Hiidenvedellä  alin  suositeltava  rakentamiskorkeus  on  NN+  33,30  m  (N60+
33,40 m). HW1/50 on NN+ 32,74 m, johon on lisätty harkinnanvarainen 0,3 metrin
lisäkorkeus sekä 0,25 m:n aaltoiluvara. (Rantakokko 2004.)

Suositukset  alimmista  rakentamiskorkeuksista  on  tehty  ensisijaisesti palvele
maan  rakennuslupia  myöntäviä  viranomaisia,  kaavoittajia  ja  rantojen  käyttäjiä.
Kunnat  myöntävät  luvat  rakennusjärjestyksensä  mukaan.  Tavoitteena  on,  että
kunnat  huomioisivat  suositukset  alimmille  rakentamiskorkeuksille  ja  samalla  ra
kentamistoiminta yhdenmukaistuisi esimerkiksi Hiidenveden alueella. Kunnilla on
omat, usein toisistaan poikkeavat rakentamismääräyksensä, jotka eivät ole sidotut
mihinkään tiettyyn järveen.
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5 Työn tavoitteet ja tutkimusmenetelmät
Työn tavoitteena oli selvittää Hiidenveden rannoilla korkeustasossa NN+ 33,00 m
ja sen alapuolella sijaitsevat rakennukset ja rakenteet, joille voi aiheutua vahinkoa
tulvatilanteessa. Vedenkorkeus NN+ 33,00 m vastaa harvemmin kuin keskimäärin
kerran  350… 500  vuodessa  toistuvaa  tulvaa.  Selvitys  sisältää  asuin  ja  vapaa
ajanrakennukset. Selvityksen toteuttamiseksi tarvittiin tulvariskialueella sijaitsevi
en  rakennusten  todelliset  rakentamiskorkeudet.  Rakennusluvista  korkeussuhteet
voisivat  pääosin  selvitä,  mutta  niiden  käsitteleminen  on  työlästä  ja  välttämättä
kaikista  rakennuksista  ei  löydy  tarvittavia  suunnitelmaasiakirjoja.  Rakentamis
korkeudet päätettiin selvittää maastomittauksin veneellä liikkuen. Työn yhteydes
sä selvitettiin myös teollisuudelle, tiestölle ja yhdyskuntien vesihuollolle syntyvät
vahingot.

Maastomittauksilla määritettiin  tulvariskialueella  olevien  rakennusten  raken
tamiskorkeudet,  joiden  perusteella  voitiin  arvioida  aiheutuvia  vahinkoja  eri  ve
denkorkeuksilla.  Tarkastelussa  mukana  oleville  rakennuksille  määritettiin  myös
sijaintikoordinaatit.

Teollisuuteen  kohdistuvat  vahingot  selvitettiin  kysymällä  kuntien  teknisiltä
johtajilta.  Vesilaitoksiin  kohdistuvat  vaikutukset  selvitettiin  kysymällä  suoraan
kyseisiltä  laitoksilta. Maataloudelle mahdollisesti  syntyvistä vahingoista kysyttiin
kuntien maaseutusihteereiltä.
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6 Vahinkoaineiston kokoaminen
Maastomittaukset pyrittiin  tekemään pääosin mökkeilykauden  ulkopuolella. Mit
taukset käynnistettiin keväällä 2007, jolloin töitä tehtiin viiden päivän aikana välil
lä 14.–21.5.2007. Mittauksia jatkettiin seuraavana syksynä kolmen päivän ajan välil
lä 12.–14.11.2007. Maastotöihin kului siten aikaa yhteensä 8 työpäivää.

Maastossa rakennuskohtainen korkeusaseman määritystarve arvioitiin alusta
vasti  veneestä  käsin  perustuen  mittauspäivän  vedenkorkeuteen.  Kaikki  määrite
tyssä  tulvatasossa NN+  33,00 m  ja sen  alapuolella sijaitsevat rakennukset  otettiin
tarkasteluun mukaan.

Työssä hyödynnettiin päiväkohtaista vedenpinnankorkeutta, jonka avulla ha
lutut  korkeudet  saatiin määritettyä  vaaituskoneella.  Jokaisesta  rakennuksesta mi
tattiin pintaala, kivijalan korkeus ja maanpinta kivijalan kohdalla. Likimääräinen
lattiataso saatiin lisäämällä kivijalan korkeuteen 20 cm. Jokaisesta kohteesta otettiin
myös  koordinaatit  GPSlaitteella  ja  valokuva.  Vaikka  Hiidenveden  rantaalueella
sijaitsee  runsaasti  rakennuksia,  on  niistä  valtaosa  rakennettu  riittävän  korkealle.
Mitattuja kiinteistöjä oli 43, joista suurimmassa osassa yksi mitattu rakennus. Yh
teensä mitattuja rakennuksia oli 46.

Myös alavien teiden ja siltojen korkeudet mitattiin. Tavoitteena oli saada tietoa
teiden käyttökelpoisuuden arviointia varten tulvatilanteessa.

Tulvariskialueella  sijaitsevien  kaivojen  korkeudet  mitattiin,  mutta  kaivoja  ei
otettu vahinkolaskennassa huomioon. Mitattuja kaivoja oli vain 2 kappaletta.

Laitureita  ja  satamia  ei  tämän  selvityksen  yhteydessä  ole  otettu  huomioon.
Laitureille pitäisi määrittää rakennusten tapaan vahinkotaso, koska laiturirakenteet
ovat usein hyvinkin matalalla ja saattavat kärsiä vahinkoja jo aivan tavanomaisilla
tulvilla.  Laiturin  tyypistä  riippuen  ne saattavat  kuitenkin  kestää  hyvin  suuriakin
vedenpinnanvaihteluja.
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7 Tulvavahingot ja vahinkoperusteet

7.1 Rakennukset

Maastotyönä kerätyistä rakennuskohtaisista tiedoista on laadittu excel  taulukko,
jonka avulla voidaan laskea syntyvät tulvavahingot vedenpinnan korkeuden funk
tiona. Vahingot on laskettu 10 cm:n välein vedenkorkeuksilla tasoon NN+ 33,00 m
saakka.

Selvityksessä on oletettu, että rakennukselle alkaa syntyä vahinkoa vasta, kun
vesi  on noussut  jonkin  verran  lattiarakenteiden  alapinnan tason  yläpuolelle.  Täl
löin  lattiavahinko  syntyy  kerralla,  koska  todennäköisesti  korjausta  varten  joudu
taan  purkamaan  koko  lattiarakenne.  Lattiavahingon oletettiin  syntyvän  kun  vesi
oli noussut lattian alapinnan yläpuolelle 10 % lattiarakenteen arvioidusta paksuu
desta.  Tällöin  vahinkoja  alkaisi  syntyä,  kun  vesi  on  päässyt  muutamia  senttejä
lattiarakenteisiin. Vedenpinnan noustessa lattiatasoon joudutaan korjausvaiheessa
myös seinien alaosat purkamaan ja uusimaan. Tällöin lattiavahinkojen lisäksi syn
tyy myös seinävahinkoja.

Rakennusten  kunto  otettiin  huomioon  jakamalla  rakennukset  kolmeen  luok
kaan: erinomainen, hyvä ja huono. Valtaosa rakennuksista määriteltiin kunnoltaan
hyväksi.  Kuntokertoimet  on  määritelty  erikseen  mökeille,  saunoille  ja  muille  ra
kennuksille, jolloin rakennuksen tyyppi tulee myös huomioiduksi.

Vahinkoarviot  pohjautuvat  rakennuksen  pintaalaan  ja  pinta
alayksikkökohtaisiin  korjauskustannuksiin.  Rakennuskohtainen  vahinko  saadaan
kertomalla  pintaala  yksikköhinnalla.  Yksikköhintaa on  tarvittaessa  muutettu  ra
kennuksen kunnon perusteella. Yksikköhinnat pohjautuvat kesätulvan 2004 aihe
uttamien  rakennusvahinkojen  korjauksille  tehtyihin  kustannusarvioihin  ja  toteu
tuneisiin  kustannuksiin.  Yksikköhintoja  on  selvitetty  Vantaan  Pirttirannan  loma
asuntoalueen  tulvasuojelun  yleissuunnitelmassa  (Väänänen  2005).  Yksikköhin
noille  on  tehty  korjaus  rakennuskustannusindeksin  mukaan.  Tässä  selvityksessä
käytetyt yksikköhinnat rakennusvahingoille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Rakennusvahinkojen yksikköhinnat elokuun 2007 hintatasossa.

Vahinkotyyppi Asuinrakennus tai mökki Sauna tai piharakennus
Lattiavahinko 193,2 € / m2   102,3 € / m2

Lattia ja seinävahinko 363,6 € / m2   187,5 € / m2

Lisäksi  on huomioitu rakennusten  kunto,  joka muuttaa  hintaa hieman.  Erin
omaisessa kunnossa olevien rakennusten vahingot on arvioitu hinnaltaan saman
suuruisiksi,  kuin hyvässä  kunnossa  olevien,  sillä  korjauskustannukset  eivät  mer
kittävästi  poikkea  niiden  välillä.  Huonokuntoisiin  rakennuksiin  kohdistuvat  va
hingot  on  arvioitu puolestaan  0,7kertaisiksi.  Selvityksen perusteella  on  saatu  eri
tulvakorkeuksilla kastuvien rakennusten lukumäärät ja niille aiheutuvat kokonais
vahingot. Tulokset on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kastuvat rakennukset Hiidenveden eri vedenkorkeuksilla ja vastaavat vahingot.

Vedenkorkeus W
(NN+ m) 32,50 32,60 32,80 32,90 33,00

Vahinko (€) 1 000 16 000 99 000 173 000 231 000

Kastuvia rakennuksia (kpl) 2 8 26 36 42

  Asuinrakennuksia tai mökkejä  0 3 13 21 24

 Saunoja 1 4 9 11 13

 Piharakennuksia 1 1 4 4 5

Rakennuksia, joille aiheutuu vahinkoja vedenkorkeudella NN+ 33,00 m on 42
kappaletta. Niistä 24 on asuinrakennuksia tai mökkejä, 13 saunoja ja 5 piharaken
nuksia tms. Eri vedenkorkeusvyöhykkeillä kastuvien asuinrakennusten ja mökkien
sijainti on esitetty liitteessä 1.

Vahinkoja laskettaessa on vapaaajanasunnoille käytetty korjauskustannukse
na  asuinrakennusten  korjauskustannusta.  Vahinkoarvio  voi  tältä  osin  olla  jonkin
verran todellista suurempi. Todellisten korjauskustannusten arviointi olisi edellyt
tänyt tarkempaa rakennuskohtaista tarkastelua, jossa olisi selvitetty rakennusmate
riaalit  ja varustetasot. Kaikille sauna ja piharakennuksille ei välttämättä aiheudu
erityistä haittaa tulvalla, varsinkin jos tulvan kesto on lyhytaikainen. Selvitys antaa
kuitenkin hyvän kuvan vahinkojen suuruusluokasta.

7.2 Teollisuus

Teollisuudelle mahdollisesti aiheutuvista  tulvavahingoista kysyttiin alueen kunti
en  teknisiltä  johtajilta  tai  rakennustarkastajilta.  Hiidenvedellä  ei  ole  teollisuuslai
toksia rannan läheisyydessä, joten tarkemman selvityksen tekemiseen ei ollut tar
vetta.  Vihdissä lähimmät teollisuuslaitokset sijaitsevat Veikkoinkorven teollisuus
alueella muutaman sadan metrin päässä Hiidenveden rannasta.

7.3 Vesihuolto

Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo sijaitsee Hiidenveden Kirkkojärven ran
nalla.  Tasaus  ja  varastoaltaat  ovat  rannassa,  mutta  jätevesi  ei  laitoksen  oman  il
moituksen  mukaan  pääse  karkaamaan  järveen  tulvatilanteessakaan.  Jäteveden
puhdistamolla voidaan kriittisenä vedenkorkeutena pitää tasoa NN+ 33,88 m, joka
on puhdistetun jäteveden järveen purkavan putken yläpään korkeus.

Vihdin kunnalle Hiidenveden vedenpinnan noususta on jätevedenpuhdistusta
enemmän  haittaa  vedenotolle.  Luontolan  vedenottamolla  Nummelassa  otetaan
pohjavettä järven läheisyydessä. Pohjavesi nousee rannassa lähteikköalueelle, joka
on padottu tasoon NN+ 32,50 m pohjaveden ja järviveden sekoittumisen ehkäise
miseksi.  Järvivesi  ei  normaalitilanteessa  pääse  imeytymään  maaperän  kautta  ve
denottokaivoihin, mutta pintavesi halutaan varmuuden vuoksi pitää erillään  läh
teikköalueen  pohjavedestä.  Erittäin  poikkeuksellisen  tulvatilanteen  sattuessa  ei
voida olla aivan varmoja, ettei järvivesi pääse imeytymään pohjavesialueella. Alu
eella on 10 kaivoa, joiden ylivuotokynnys on tasossa NN+ 33,05… 33,55 m. Yksittäi
siä  kaivoja  on  mahdollista  ottaa  pois  käytöstä,  mikäli  järvivesi  nousee  uhkaavan
korkealle. Ylivuotokynnyksen korkeutta voidaan pitää kriittisenä rajana vedenoton
kannalta,  mutta  olisi  suotavaa,  että  vesi  ei  nousisi  padon  harjan  eli  tason
NN+ 32,50 m yläpuolelle.
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Hopeaniemen kuntoutumiskeskus ja kylpylä Oy:llä on oma jätevedenpuhdis
tamo  Hiidenveden  rannalla  Vihdin  Oravalassa.    Puhdistamo  sijaitsee  noin  40  m
päässä  Hiidenvedestä.  Puhdistetut  jätevedet  johdetaan  100  m  pituisen  putken
kautta järveen. Maanalaisen purkuputken yläpää on tasossa NN+ 33,56 m, joka on
myös  kriittinen  korkeus  tulvan  kannalta.  Järven  vedenpinnan  ylittäessä  kyseisen
tason pääsee järvivesi puhdistamolle,  jollei purkuputkea  tulpata. Putki on tulpat
tava  manuaalisesti,  koska  mitään  automaattista  järjestelmää  ei  ole.  Purkuputken
yläpään tukkiminen on suoritettava hyvissä ajoin ennen vedenpinnan nousua ta
soon NN+33,56 m ja jätevedet on kuljetettava säiliöautolla kunnalliselle jäteveden
puhdistamolle. Hopeaniemen puhdistamolle  tulevan  jäteveden määrä  on noin  30
m3/d, joten sen tilapäinen kuljettaminen on mahdollista. Jäteveden kuljettamisesta
on  sovittu  etukäteen  Vihdin  kunnan  kanssa.  Järviveden pääsy  puhdistusjärjestel
mään aiheuttaa puhdistettavan veden määrän  lisääntymisen ja heikentää puhdis
tustulosta.  Laitokselle  tehdään  lähiaikoina  saneeraus,  jonka  yhteydessä  ei  kuiten
kaan  tehdä  muutoksia  nykyisiin  rakenteisiin.  Laitoksella  ei  ole  ympäristölupaa,
koska sitä ei ole aikaisemmin edellytetty. Puhdistamolla  tehdyn tuoreen selvityk
sen perusteella  laitokselle  on  kuitenkin  haettava  ympäristölupa,  joten  luvanhaku
on ajoitettu laitoksen saneeraamisen yhteyteen. Ympäristölupahakemus on päivät
ty 2.10.2007 ja jätetty Uudenmaan ympäristökeskukseen. Asian käsittely on tämän
raportin kirjoittamisvaiheessa kesken.

Turuntien  varrella  sijaitsevalla  kahvilaravintola  Hiidenpirtillä  on  oma  puh
distamo, mutta se on huonokuntoinen. Puhdistamo poistetaan syksyllä 2008.

NummiPusulassa  ei  ole  kunnan  vesihuoltolaitoksia  Hiidenveden  rannalla.
Yksittäisten talouksien jäteveden käsittelylaitoksia voi olla, mutta ei sen suurempia
yksityisiä  puhdistamoja.  Lohjan  kaupungilla  ei  myöskään  ole  vesihuoltolaitoksia
Hiidenveden läheisyydessä.

Tässä selvityksessä tarkasteltu vedenkorkeuden yläraja NN+ 33,00 m on hyvin
lähellä Vihdin vedenoton kriittistä rajaa. Vedenoton kannalta olisi kuitenkin suo
tavaa,  että  vesi  ei  nousisi  vedenottoalueen  padon  korkeuden,  eli  tason
NN+ 32,50 m yläpuolelle.

7.4 Maatalous

Hiidenveden rantaalueilla on runsaasti viljelyksessä olevia peltoja. Pelloista ei ole
saatavilla  mitattua  korkeustietoa,  eikä  niitä  myöskään  mitattu  tämän  projektin
yhteydessä.  Vihdin,  NummiPusulan  ja  Lohjan  maaseutusihteerien  mukaan  vuo
den 2004 tulva ei aiheuttanut vahinkoa maataloudelle Hiidenveden rannoilla. Pel
toihin  kohdistuva vahinkoriski  arvioitiin  suhteellisen pieneksi  rakennusvahinkoi
hin verrattuna, joten sitä ei otettu huomioon tässä selvityksessä.
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7.5 Tiestö

Maastomittausten  yhteydessä on  selvitetty  alavien  teiden  korkeusasemat.  Lähim
pänä tulvariskialuetta on Vihdissä sijaitseva Irjalantie (kuva 3), jonka alin kohta on
Irjalansaaren läheisyydessä tasossa NN+ 33,15 m. Pienellä tulvalla vesi ei siis edellä
mainitullekaan tielle nouse. Tien ollessa veden peitossa voidaan käyttää vaihtoeh
toista reittiä.

Kuva 3. Alavin tieyhteys Hiidenveden läheisyydessä.
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7.6 Kokonaisvahinko

Suurimmat vahingot Hiidenveden tulvimisesta aiheutuvat rakennuksille. Kuvassa
4  on  esitetty  syntyvät  vahingot  rakennustyypeittäin  eri  vedenkorkeuksilla  ja  ku
vassa 5 tulvavahinkoja kärsivien rakennusten lukumäärät.
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Kuva 4. Tulvavahinkojen suuruus rakennustyypeittäin.
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Kuva 5. Tulvan alle jäävien rakennusten lukumäärät.
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8 Yhteenveto
Tässä  selvityksessä  on  tehty  arvio  Hiidenveden  rantaalueiden  rakennuksille  ai
heutuvista  vahingoista  tulvatilanteessa.  Arvio  perustuu  järven  koko  rantaviivan
läpikäymiseen ja kaikkien tulvariskialueella sijaitsevien rakennusten mittaamiseen.

Hiidenveden vedenpinnan nousu aiheuttaa vahinkoja eri puolilla järven ran
toja,  joten  tulosten  perusteella  ei  voida  nimetä  yksittäisiä  erityisen  tulvaherkkiä
alueita.  Rakennuksille  syntyy  tulvavahinkoja  niin  Vihdin,  NummiPusulan  kuin
Lohjankin alueella. Vedenpinnan nousu tasoon NN+ 33,00 m aiheuttaisi vahinkoja
42  rakennukselle.  Suurin  osa  tulvista  mahdollisesti  kärsivistä  rakennuksista  on
asuinrakennuksia tai mökkejä.

Hiidenveden säännöstelyn ylärajan ylittäminen aiheuttaa haittaa Vihdin kun
nan vesihuollolle. Luontolan pohjavedenottamo sijaitsee Nummelassa rannan tun
tumassa. Maanpinnalle nouseva pohjavesi  ja  järvivesi erotetaan  rantaan  rakenne
tulla padolla, jonka harja on tasossa NN+ 32,50 m. Järvivesi ei normaalitilanteessa
pääse imeytymään pohjavedenottoalueella, mutta erittäin poikkeuksellisen tulvan
sattuessa ei voida olla täysin varmoja, ettei pintavesi pääse sekoittumaan pohjave
teen.  Vedenotto  tapahtuu  kaivojen  kautta,  joiden  ylivuotokynnys  on  tasossa
NN+  33,05… 33,55  m.  Tätä  voidaan  pitää  vedenoton  kannalta  kriittisenä  rajana,
mutta varmuuden vuoksi on estettävä vedenpinnan nousu tason NN+ 32,50 m eli
padon korkeuden yläpuolelle. Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla raken
teet  sijaitsevat  riittävän  korkealla,  joten  järvivesi  ei  pääse  laitokselle.  Myöskään
puhdistamattoman jäteveden karkaaminen järveen ei ole uhkana veden noustessa.
Muiden kuntien alueella ei ole vesihuoltolaitoksia rannan lähettyvillä.

Maataloudelle Hiidenveden alueella ei vedenpinnannoususta aiheudu merkit
tävää  vahinkoa  rakennuskantaan  verrattuna,  sillä  alavia  peltoja  on  vain  vähän.
Peltojen  korkeustasoja  ei  kuitenkaan  tämän  selvityksen  yhteydessä mitattu,  vaan
arvio perustuu karttatarkasteluun ja maaseutusihteerien näkemyksiin.

Tiestölle  tulvista  ei  käytännössä  aiheudu  haittaa.  Alavin  tieosuus  on  Irjalan
tiellä tasossa NN+ 33,15 m, joten vesi voi nousta tielle vain poikkeuksellisen tulvan
aikaan. Tien käyttö voidaan korvata vaihtoehtoisella reittivalinnalla.

Tulosten  perusteella  voidaan  sanoa,  että  Hiidenvedellä  merkittävimmät  tul
vavahingot  kohdistuvat  rantarakennuksiin.  Vahingot  alkavat  vedenpinnan  nous
tessa  tasoon  NN+  32,50  m,  jolloin  rakennusvahinkojen  suuruus  on  noin  1  000  €.
Vedenkorkeudella  NN+  32,80  m  kokonaisvahingot  ovat  suuruudeltaan  noin
100 000 €. Osalle rakennuksia laskennalliset vahingot voivat olla ylisuuria, jos niis
sä ei ole esimerkiksi kastuvia eristeitä ja rakenteet pääsevät kuivumaan ilman pur
kutöitä. Tulvan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan mahdollisesti lieventää
rakennuskohtaisilla  tilapäisillä  suojausratkaisuilla,  mutta  niitä  ei  ole  tässä  työssä
tarkemmin selvitetty. Yhteenveto tulvavahingoista on esitetty liitteessä 2.
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Hiidenveden tulvariskialueella sijaitsevat asuinrakennukset ja mökit
korkeusvyöhykkeittäin
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LIITE 2/2

Yhteenveto tulvavahingoista eri vedenkorkeuksilla

Vedenkorkeus
(NN+ m)

Vahingot Vahinkojen arvo

32,50 1 saunalle ja 1 piharakennukselle aiheu
tuu vahinkoja, järvivesi on Luontolan
vedenottoalueen padon harjan tasossa.

Rakennukset: 1 000 €

32,60 3 asuinrakennukselle tai mökille, 4 sau
nalle ja 1 piharakennukselle aiheutuu
vahinkoja, vesi pääsee Luontolan ve
denottoalueelle.

Rakennukset: 16 000 €

32,80 13 asuinrakennukselle tai mökille, 9
saunalle ja 4 piharakennukselle aiheu
tuu vahinkoja.

Rakennukset: 99 000 €

33,00 24 asuinrakennukselle tai mökille, 13
saunalle ja 4 piharakennukselle aiheu
tuu vahinkoja, vedenkorkeus on lähellä
pohjavedenoton kriittistä rajaa, alim
mat vedenottokaivot poistettava käy
töstä.

Rakennukset: 231 000 €
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Hiidenveden ranta-alueille on rakennettu runsaasti erityisesti vapaa-ajan asuntoja. Osa 

rakennuksista ja muistakin toiminnoista sijaitsee tulvariskialueilla, missä ne voivat kärsiä 

vahinkoja poikkeuksellisella tulvalla. Tässä selvityksessä on määritetty Hiidenveden ran-

ta-alueilla syntyviä tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Vahingot on määritetty erityi-

sesti rakennuksille ja vesihuollolle.

Hiidenveden ranta-alueiden 
tulvavahinkoarvio
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