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Visulahden alueen nykytilan kuvaus 

Alueen yleiskuvaus  

Visulahden kaava-alue on nykytilassa pääosin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta. 

Alue sijoittuu tulevan Vt 5 ja kantatie 72 risteysalueeseen Vt 5:n pohjoispuolelle. Kanta-

tie 72 kulkee alueen läpi. Alueella toimii jo Lemminkäinen Oy:n asfalttiasema. Suonsaa-

rentie 3 tontin alueella on aiemmin toiminut mm. romun kierrätystä ja sahaustoimintaa 

harjoittaneita yrityksiä. Suonsaarentien 3:n alue ja sen maaperän haitta-ainepitoisuudet 

on kartoitettu vuonna 2010. Jätteet on lajiteltu ja poiskuljetettu vuosien 2010-11 aikana, 

mutta maaperässä on edelleen haitta-aineita, jotka tulee ottaa huomioon alueen käyttöä 

ja hulevesien johtamista suunniteltaessa. Lemminkäisen asvalttiasemalla on voimassa 

oleva ympäristölupa. 

 

Vesistöt  

Visulahden suunnittelualueen läpi laskee Holminoja ja Kapakanoja sekä niiden välissä 

pieni valuma-alue, joka purkaa Visulahden huvipuiston läheisyyteen rakennettuun kos-

teikkoon.  

Holminojan valuma-alueen koko on 9,3 km2, josta 7,0 km2 on metsää, 1,5 km2 viljeltyä 

ja maatalousvaltaista aluetta ja 0,8 km2 asuinalueita, palveluita ja teollisuusrakentamis-

ta. Kaava-alueella Holminojaa tullaan lyhyellä jaksolla siirtämään nykyisestä uomastaan 

Vt5:n rakentamisen seurauksena. Holminojan latvat ovat Palosuon voimakkaasti ojitetul-

la alueella. Sen pääuoma kulkee kaava-alueen länsireunalla, eikä siihen laske suunnitte-

lualueella sivuhaaroja. Holminoja laskee Visulahden länsiosaan. 

Kapakanojan valuma-alueen koko on 12,5 km2, josta 6,6 km2 on metsää, 1,7 km2 viljel-

tyä ja maatalousvaltaista aluetta ja 0,8 km2 asuinalueita, palveluita ja teollisuusrakenta-

mista. Kapakanojan valuma-alue saa alkunsa Hujasten- ja Jaaninsuon alueilta, jotka ovat 

voimakkaasti ojitettuja. Latvalla on myös luonnonsuojelualue, jossa on kaksi pientä lam-

pea. Kapakanojan valuma-alueella kosteikkojen ja avosoiden pinta-ala on noin 0,3 km2. 

Suoalueilta lähtöisin oleva pääuoma virtaa kaavoitettavan alueen vierestä idän puolelta. 

Kaavoitusalueen läpi virtaa useita Kapakkaojan sivuhaaroja. Kapakanoja laskee Visulah-

teen matkailukeskusalueen läpi, jossa pieni lampimainen muodostuma. 

 

Maaperä 

Maaperä suurimmalla osalla kaavoitettavaa aluetta on soramoreenia (GTK maaperä 1:20 

000/1:50 000). Lisäksi alueella on pieniä yksittäisiä savi-, hiesu-, hieta- sekä kallioesiin-

tymiä. 

 

Hulevesien hallintasuunnitelma 

Visulahden kaava-alueelle on suunnitteilla teollisuus ja kaupallisten palveluiden aluetta. 

Rakentamisen myötä alueella syntyvien hulevesien määrä kasvaa merkittävästi.  

  

Hulevesilaskelmat 

Hulevesien muodostumista tarkasteltiin tonttikohtaisesti kerran viidessä vuodessa toistu-

valla 10 minuutin sadannalla (180 l/s/ha). Nykytilanteessa oletettiin alueen olevan met-

sää lukuun ottamatta kantatie 72 ja Lemminkäisen käytössä olevia alueita. Kaavoituksen 

mukaisen tilanteen laskennassa oletettiin, että koko kaavan mukainen rakennusoikeus 

tulee käyttöön, jonka lisäksi noin 60% jäljelle jäävästä pinta-alasta päällystetään vettä 

läpäisemättömällä pinnoitteella. Hulevesien määrän muutos laskettiin näiden tilanteiden 

erotuksena ja tonttikohtaiset viivytysalueet mitoitettiin 0,2 m keskisyvyyttä vastaaville 
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pinta-aloille. Hulevesimäärät nykytilanteessa sekä kaavoituksen mukaisessa tilanteessa 

on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Visulahden kaavoitusalueen tonttien hulevesimäärät nykytilanteessa ja kaa-

voitettavan rakentamisen toteutuessa 1/5 v toistuvalla 10 minuutin (180l/s/ha) sadan-

nalla. 

 

NYKYTILANNE TULEVA TILANNE MUUTOS 

  1/5 v 1/5 v 1/5 v 

alue l/s m3 l/s m3 l/s m3 

T 69 90.8 54.5 690.0 414.0 599.2 359.5 

T 72 142.4 85.5 1082.4 649.5 940.0 564.0 

LT/Vt5 390.4 234.2 1463.9 878.3 1073.5 644.1 

VL 230.2 138.1 253.2 151.9 23.0 13.8 

KM 70 48.1 28.9 365.6 219.3 317.5 190.5 

KM 71 27.2 16.3 207.0 124.2 179.7 107.8 

T 68 179.4 107.7 1363.6 818.2 1184.2 710.5 

T 29 36.76 220.6 665.4 399.3 297.7 178.6 

VL 32.5 19.5 35.7 21.4 3.2 1.9 

VL 11.2 6.7 12.4 7.4 1.1 0.7 

EV 15.4 9.3 17.0 10.2 1.5 0.9 

EV 4.3 2.6 4.7 2.8 0.4 0.3 

EV 16.8 10.1 18.4 11.1 1.7 1.0 
T 30 179.4 107.6 1363.5 818.1 1184.1 710.5 

Kantatie 72 764.2 458.5 764.2 458.5 0.0 0.0 

Matelijankatu 84.4 50.7 464.4 278.7 380.0 228.0 

KM 66 57.2 34.3 474.6 284.8 417.4 250.5 

KM 67 56.8 34.1 471.3 282.8 414.5 248.7 

VL 4.4 2.6 4.4 2.6 0.0 0.0 
 

Hulevesien hallintasuunnitelma 

Hulevesien valumasuuntia arvioitiin maanpinnan nykyisten muotojen mukaan. Tonttikoh-

taiset viivytysalueet sijoitettiin nykyisen maanpinnan kaltevuuden mukaan edulliseen 

kohtaan, josta viivytetyt hulevedet voidaan johtaa eteenpäin olemassa olevaan ojaan tai 

rakennettavaa ojaa pitkin vesistöön. Mikäli maanpinnan kaltevuudet ja eivät mahdollista-

neet vesien johtamista yhteen viivytysalueeseen, jaettiin viivytysalue kahteen sijaintiin. 

Mikäli tontteja rakennettaessa tontti on mahdollista tasata niin että hulevedet voidaan 

johtaa vain yhteen altaaseen, voidaan suunnitelmassa esitetyt altaat yhdistää. 

 

Tonttien T68, T69 ja T72 läpi virtaa ojia, joiden linjaus on rakentamisen yhteydessä muu-

tettava tai ne on putkitettava rakennettava alueen alle. Jokaisen ojan valuma-alue tontin 

yläpuolisella osalla on noin 10-15 ha eli mitoitusvirtaama on 1/5 v 10 min sadannalla 

noin 180-270 l/s. Ojille on suunnitelmissa esitetty uusi linjaus rasitteena tonttien reunoja 

pitkin. Samalla ojalinjat toimivat tonttien eristysojina estäen hulevesien valunnan tonteil-

le ympäröiviltä rinteiltä. Kyseisten tonttien hulevedet johdetaan viivytysaltaiden kautta 

Matelijantien varteen rakennettavaan ojaan, jota pitkin ne johdetaan Vt5 alitse virtaaviin 

ojiin. Vesien johtamista Varaaninkadulle tulisi välttää, koska Varaaninkadun Vt5:n alikul-

ku kuivatetaan pumppaamalla. Tontille KM70 voidaan tästä syystä tehdä rasite huleve-

sien johtamiselle nykyistä ojalinjausta pitkin, ellei Matelijantien varren ojaa voida raken-

taa laskemaan luoteeseen tontin KM70 rajaa pitkin. Vastaavasti myös tontin KM71 koh-

dalla on mahdollinen hulevesien rasite, ellei sen läpi tulevaa ojaa saada johdettua Mateli-

jantien myötäisesti koilliseen. 
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Tonttien KM 67 ja KM70 välisellä EV-alueella on mahdollisuus kosteikon rakentamiseen. 

Kosteikko toimisi viivyttävänä ja hulevesiä puhdistavana rakenteena niin yläpuolisen ojan 

kuin kaava-alueen koillisen osan tonttien hulevesille. Matelijantien eteläisimmän osan se-

kä kantatie 72 ja tonttien T68 ja T30 osien hulevedet johdetaan uuden ojan ja rumpujen 

kautta Vanhan Pieksämäentien ja tontin KM66 väliseen ojaan. Tontin KM66 eteläpuolisel-

la EV-alueella edellä mainitut hulevedet yhdessä tontin KM66 ja Vt5:n kuivattavan hule-

vesiviemärin hulevedet voidaan viivyttää ja käsitellä rakennettavalla kosteikolla ennen 

purkua Holminojaan. Holminojaan voidaan rakentaa kosteikko kahteen vaihtoehtoiseen 

sijaintiin Oravinpuiston alueella. Kosteikolla voidaan viivyttää ja käsitellä etenkin läheisen 

lumenkaatopaikan sulamisvesiä, mutta myös Holminojan yläpuolisen valuma-alueen ve-

siä. 

 

Yhteenveto 

Kaava-alueen maastonmuodot luovat perustan alueen hulevesien luonnonmukaiselle joh-

tamiselle sekä viivyttämiselle tonttikohtaisissa viivytyspainanteissa. Alueen maaperä 

mahdollistaa myös vesien tehokkaan imeyttämisen viivytysalueilla. Alueella on useita po-

tentiaalisia hulevesikosteikkojen paikkoja, joilla pystyttäisiin tehokkaasti vähentämään 

hulevesien aiheuttamaa kuormitusta ojien purkuvesistöön, Visulahteen. Suunnittelualu-

eella ei ole nykyistä toimintaa merkittävästi, joten hulevesitulvalle alttiita kohteita ei ole. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä etenkin Vt5 suunnittelussa purojen alitusten rumpu-

kokoihin. 

 

 

Oulu 5.1.2018 

 

Laatinut:   

Simo Tammela 

Vesistö- ja hulevesisuunnittelija 
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