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1 
Rakennuspaikka

Kaupunginosa / kylä Tontti / tilan RN:oKortteli / tilan nimi

Osoite

2 
Tontin tiedot

Rakennuspaikan/ tontin pinta-ala m2

%katto

asvaltti

kiveys

hiekka, harva-/reikäkiveys

kallio

nurmikko tms.

rehevä kasvillisuus

yhteensä

%

%

%

%

%

%

%

Valunta tontille/tontilta ympäröiviltä 
alueilta tarkistettu

kyllä ei
Lisätietoja

Jos valuntaa, onko otettu huomioon 
tontin suunnittelussa

kyllä ei

Onko tontilla tehty pohjatutkimus 
hulevesien hallintaa varten

kyllä ei

Soveltuuko maaperä imeyttämiseen
kyllä ei

Asemakaavassa edellytetty hulevesien 
hallintarakenteita

kyllä ei

Jos tontilla on yhteisiä hulevesiratkaisuja 
muiden tonttien kanssa, onko perustettu 
tarvittavat rasitteet ja sovittu 
kunnossapidosta?

kyllä ei

3 
Huleveden 
hallinta 

Tontilla käytetyt huleveden hallintakeinot Tilavuus/pinta-ala Lisätietoja

- painanteet

- maanalaiset viivytysrakenteet

- suodatusrakenteet

m3

m3

m3

m3

l/s

- viherkatot

Tontilta poistuva hulevesivirtaama 
mitoitussateella 0,015 dm3/m2 s

Tulvatilanteen 30 mm sade 
viivyttäminen tontilla

kyllä ei

4 
Purkureitti

Onko huleveden purkureitin toimivuus 
tarkistettu (hulevesiviemärin 
kapasiteetti / avo-ojan toimivuus) kyllä ei

Turvareittitarkastelu tehty 
(tontin alimmat kohdas, kadun / 
purkureitin alimmat kohdat)

kyllä ei

Lisätietoja

Tyhjennä lomake



5 
Lisätietoja

6 
Pääsuunnitteli- 
jan allekirjoitus

Nimi

Nimen selvennys

Päiväys

Paikka
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