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Esityksen sisältö

• Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n esittely

• Stormwater –hanke

• Osaprojekti: Stormwater – Hulevesiratkaisut 

kaupallisiksi tuotteiksi

– Maaperän tutkimuslaitos - esittely



Kasvun ympäristö
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy



LTYP vastaa Lahden alueen

 kärkiosaamisalueiden - ympäristö ja muotoilu – liiketoiminnan kehittämisestä

 kasvuyritysten tukemisesta, mm. hautomo-, innovaatiotoiminnan edistämis-

ja kasvurahoituspalveluista

 innovaatioympäristöjen kehittämisestä ja operoinnista.

LTYP vastuualueet Lahden alueen

elinkeinoelämän kehittämisessä



LTYP Tehtävät

Edistämme kasvutavoitteisten yritysten syntymistä, 

kasvua ja investointeja Lahden alueelle 

ja kehitämme alueen innovaatiotoimintaa. 

Vastaamme Suomen ympäristöteknologia-

klusterin kehittämisestä ja kansain-

välistämisestä. 

Rakennamme Lahden alueesta 

maailmanluokan ympäristöliiketoiminta-

ja  tutkimuskeskittymän.



LTYP organisaatio 2010

LTYP:ssä on henkilöstöä noin 50 henkilöä 

ja osakkuusyhtiö Ramboll Analytics

Oy:ssä noin 70. 

LTYP:n toiminta jakautuu viiteen 

tulosyksikköön.



Hulevesistä…

• Hulevesien hallinta ei ole pelkästään tulvien hallintaa, vaan…

 Laatukysymys

 määrän hallinta

 viihtyisyys

Hulevesistrategia = hulevesien hallinnan kokonaisvaltaisen hallinnan 

suunnittelua ja toimintaperiaatteiden sopimista



Kokonaisvaltaista hallintaa 

käytännössä



Yliopistopartnerit

Helsingin yliopisto

Aalto Yliopisto (Teknillinen 

korkeakoulu)

”Tiedon tuottajat”

Tieteellinen tieto-taito

Tutkimustehtävät

Kuntapartnerit
Kouvolan kaupunki/Kouvolan vesi

Hollolan kunta

LahtiAqua Oy

”Tiedon käyttäjät”

Käytännön ongelmat

Pilotkohteet

Kaupallinen sektori

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Markkinaselvitykset

Kaupallisen potentiaalin 

tunnistaminen

Yritysyhteistyö

Uudet tuote- ja palveluratkaisut

STORMWATER hankeorganisaatio



Hankkeen osaprojektit

• Helsingin yliopisto: Hulevesien ominaisuudet, ympäristövaikutukset 

ja hallinnan kehittäminen

– Hankkeen hallinnoija

• Aalto yliopisto (Teknillinen korkeakoulu): Luonnonmukaiset 

hulevesien hallintamenetelmät kylmän ilmaston taajamissa

• Lahden tiede- ja yrityspuisto: Hulevesiratkaisut kaupallisiksi 

tuotteiksi

• Hollolan kunta: Hollolan Pilot-kohteet

• Kouvolan Kaupunki / Kouvolan Vesi: Kouvolan kaupungin 

hulevesiongelmien luonnonmukaiset ratkaisut

• Lahti Aqua Oy: Keskusta/Vesijärvi alueen sekä Paskurinojan

hulevesien hallinnan ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittäminen



LTYP:n osaprojekti

• Hulevesiin liittyvä Cleantech -yritysverkosto 

– liiketoiminta-alueina suunnittelutuotteet, laiteratkaisut, 

huoltopalvelut, mittauslaitteet ja analytiikka, riskien hallinnan 

tuotteet, vakuutustuotteet, rahoitus- ja hallinnointituotteet

• Teknologioiden, tuotteiden ja liiketoimintamallien 

tunnettavuuden parantaminen ja asiakashankinta

• Uuden liiketoiminnan kehittäminen

• Tiedottaminen

– koko hanketta koskeva tiedotustoiminta toteutetaan pääosin 

tässä osaprojektissa



Lahden Jokimaalla avattiin marraskuussa 2007 Pohjoismaiden ensimmäinen 

pilot-luokan maaperäntutkimuslaitos, jossa on mahdollista tutkia maaperää 

sekä mitata menetelmiä ja ilmiöitä laboratoriotutkimusten ja käytännön 

casejen ohella luonnontilaisissa, mutta silti tunnetuissa olosuhteissa, ja siten 

varmistaa laboratorioympäristössä toimiviksi osoittautuneiden menetelmien 

toimivuus käytännössä. 

Tutkimuksilla ja menetelmätestauksilla edistetään maaperän ja sedimenttien 

kunnostusmenetelmien sekä sivuvirroista rakennettujen maarakenteiden 

käyttöönottoa ja tuotteistamista ja siten tehostetaan luonnonvarojen käyttöä.

Pilot-tutkimuslaitos

• 16 kpl    2 m3 lysimetrejä

• 20 kpl  20 m3 lysimetrejä

• 2 kpl 200 m3 tutkimuskenttää

• Online- ja kenttätutkimuslaitteita 

Maaperän tutkimuslaitos



Maaperän tutkimuslaitos

http://www.lahtisbp.fi/fi/tilapalvelut/tutkimustilat/maaperantutkimuslaitos



KERROSTETTU POHJA:
- Ehkäisee hienon aineksen 
kulkeutumisen alaspäin
- Ei tukkeutuvia 
suodatinkankaita
- Tehokas kuivatus

sand (0-2 mm)

Filter layer (80 cm)

Transition layer (25 
cm)

Drainage layer (25 
cm) 

Saturated layer (30 cm)

Organic layer (30 cm)

gravel (8-16 mm)

gravel (16-32 mm)

gravel (2-6 mm)

Under-drain Ø 110

Lysimetrin rakenne



• Ongelmina mm. tulvinta (putkiverkostot ja 

avouomat), pohjaveden suojelu, 

vesistökuormitus

• Lähtökohtana todelliset ongelmat, joissa 

perinteiset ratkaisut eivät riitä ja joiden 

odotetaan pahentuvan tulevaisuudessa

• Kohteina vähän tutkitut ja haasteelliset 

taajama-alueet:

• Ei ”uusia” alueita

• Teollisuus- ja keskusta-alueet, 

pohjavesialueet

• Kiinteistömittakaavasta satojen 

hehtaarien valuma-alueisiin

STORMWATER -pilotkohteista

KOUVOLAHOLLOLA

LAHTI



esim. korotettu suojatie

Maanalainen 
viivytysrakenne

Kouvolan keskusta



Kouvolan pilot-kohde

Kuvat: Jarno Hujanen

http://www.lahtisbp.fi/fi/klustereiden_kehittaminen/ymparistoteknologia/stormwater-hanke/kouvolan_vesi

http://www.lahtisbp.fi/fi/klustereiden_kehittaminen/ymparistoteknologia/stormwater-hanke/kouvolan_vesi
http://www.lahtisbp.fi/fi/klustereiden_kehittaminen/ymparistoteknologia/stormwater-hanke/kouvolan_vesi
http://www.lahtisbp.fi/fi/klustereiden_kehittaminen/ymparistoteknologia/stormwater-hanke/kouvolan_vesi


Salpakankaan teollisuusalue (Hollola)

Kuvat: Nora Sillanpää (HY)



• Lisätietoja:
– HY: Heikki Setälä, Nora Sillanpää 

(etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi)

– Aalto (TKK): Leena Sänkiaho, Riku Vahala 
(etunimi.sukunimi(at)tkk.fi)

– Hollolan kunta: Hannu Tuunanen 
(hannu.tuunanen(at)hollola.fi)

– Kouvolan Vesi: Jarkko Laitinen 
(jarkko.laitinen(at)kouvola.fi)

– Lahti Aqua Oy: Markku Heikkonen 
(markku.heikkonen(at)lahti.fi)

– Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy: Hanna Laaksonen  

Aino Sipilä, Esa Ekholm, (etunimi.sukunimi(at)lahtisbp.fi)

KIITOS!


