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JAOSTON TOIMINTA 2018-2019

• Vesiyhdistyksen hulevesijaosto perustettiin huhtikuussa 2018

• Kansallinen mallinnusseminaari 11.12.2018 teemalla Urban and 
rural landscapes – management of stormwater runoff and natural 
waters

• Hulevesijaoston kysely 2019: Hulevesitiedon tarpeet, kohderyhmä
ja toimintamuodot

• Uudet hulevesien hallinnan Smart&Clean-ratkaisut –hankkeen
loppuseminaari 6.3.2019

• Jaoston pj. mukana NORDIWA2019:n ohjelmatoimikunnassa

• Jaoston työvaliokunta kokoontui 3 kertaa. 



Kyselyn 2019 tulokset
Hulevesijaoston vuosikokous 10.4.2019

Tieteiden talo, Helsinki



Kyselyn toteutus
• Webropol-kysely

vuodenvaihteessa 2019

• 45 vastaajaa
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Vastaajat toimialoittain
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HULEVESIEN MÄÄRÄLLINEN HALLINTA (25)

Erityisesti mainittu:
- viemärit/verkostot/johtaminen (11)
- mitoitus (4)
- tulvien hallinta (2)
- kuivatus (2)

SUUNNITTELU (8)
Erityisesti mainittu:
- valuma-aluelähtöisyys (3)
- maankäyttö ja kaavoitus (2)

HULEVESIEN MALLINNUS (7)

Erityisesti mainittu:
- määrällinen/hydrologinen&hydraulinen (3)

MUUT MAININNAT (17)
Erityisesti mainittu:
- tutkimus (3)
- kiinnostus aiheeseen (2)
- laadullinen hallinta (2)



MUUT MAININNAT (22) LAADULLINEN HALLINTA (15)

SUUNNITTELUOHJEET/MÄÄRÄYKSET (14)

KOKONAISUUKSIEN HALLINTA (8)
LUONNONMUKAISET MENETELMÄT (8)

YHTEISTYÖN PUUTE (3)

PAIKALLISET/KYLMÄT OLOSUHTEET (3)

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOASIAT (3)

Erityisesti mainittu:
- tutkimustiedon tarve (3)
- paikallinen/kiinteistökohtainen 

hallinta (3)
- elinkaarinäkökulma (2)
- mallinnusstandardit (2) Erityisesti mainittu:

- ohjeet/määräykset laadulliseen hallintaan (8)
- suunnitteluohjeet/määräykset/mitoitus (6)

Erityisesti mainittu:
- kokonaisvaltainen hallinta (6)
- laajamittainen hyödyntäminen (2)



Lisää tutkimusta/kehittämistä/mittaamista (14 mainintaa), lisäksi:

- Lisää opetusta/koulutusta (5)

Vaihtoehtoisten menetelmien soveltaminen laajaan käyttöön (14), lisäksi:

- Hulevesien hallinnan kehittäminen jo rakennetuilla/tiiviillä alueilla (5); Hulevesien 
parempi/aikaisempi huomioiminen kaavoituksessa/maankäytön suunnittelussa (5)

Tarvitaan kriteerit/normit hulevesien laadulliselle käsittelylle (8), lisäksi: 

- Laadullinen hallinnan painottaminen suunnittelussa (5)

Lisäksi 3 mainintaa saivat: Uomien ennallistaminen/kunnostaminen; Paremmat 
ohjeistukset mallinnukseen; Lisää rohkeutta hulevesien hallintaan; Enemmän yhteistyötä; 
Sekaviemäröinnistä luopuminen.



” Kannattaakohan tätä kauheasti rajata. Kaikki mukaan vaan :)”

- Suppeimmillaan kunnat ensisijainen kohderyhmä (5/37)

- Useita kohderyhmiä (27/37)

- Monialaista yhteistyötä painotettiin erityisesti (7/37)

Kohderyhmään kuuluvat esim. opiskelijat, tutkijat, suunnittelijat, virkamiehet, kaupunkisuunnittelijat,

maisemasuunnittelijat, rakentajat, rakennusluvan lvi-tarkastajat, kaupunkien ympäristöviranomaiset,

vesihuoltolaitokset, kaavoittajat, rakennusvalvonta, vesiammattilaiset, konsultit, kuntien työntekijät,

muut hulevesialan toimijat, kansalaiset, valtion viranomaiset, päättäjät, kuntien hulevesihenkilöstö,

kiinteistönomistajat, urakoitsijat, valvojat, vesihuollon ammattilaiset



Hulevesitiedon levittäminen
eri kohderyhmille:
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TOIMINNAN SUUNNITTELU
Tammi-maalis

Vuosikokous

Huhti-kesä
Uutiskirje

Heinä-syys
Syysseminaari ja/tai 

ekskursio

Loka-joulu
Yhteenveto 
kuluneesta 
vuodesta

Talkoohengellä järjestettyä
toimintaa joustavasti

Keskusteluiltoja, vierailuja ym. 
koska tahansa vuoden aikana

Toimintaa myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolella



TYÖVALIOKUNTA

• 10 jäsentä
• aktiivijäseniä, jotka osallistuvat 

toiminnan suunnitteluun ja materiaalin 
tuottamiseen

• Työvaliokuntaan voi liittyä kaikki 
kiinnostuneet jaoston jäsenet 
(valiokunta hyväksyy uudet jäsenet)

• Nora Sillanpää (pj., Aalto)
• Maija Taka (siht., Aalto)
• Thomas Banafa (Banafa Consulting)
• Lauri Harilainen (Sitowise)
• Juhani Järveläinen (Lahden

kaupunki)
• Paula Kuusisto-Hjort (Espoon

kaupunki)
• Valtteri Lankiniemi (Helsingin

kaupunki)
• Tero Niemi (FMI; Aalto)
• Leena Sänkiaho (HSY)
• Camilla Tuomela (Aalto)



JAOSTON VIESTINTÄ

1. Hulevesijaoston oma sähköpostilista
• ilmoitetaan jaoston tapahtumista; uutiskirje

2. Jaoston verkkosivut
• ilmoitustaulu

3. Viestinnän kehittäminen
• Verkkoalusta? (materiaalipankki, tiedonjako, 

keskustelu ym.)
• Linkedin?



TULEVAT TAPAHTUMAT JA VIERAILUT

• Millaisia?
• pieniä, syvällisiä keskusteluja tietyn aiheen ympärillä
• seminaareja esitelmineen teemalla tai ilman
• vierailuja hulevesikohteisiin
• vierailuja hulevesikohteisiin + esitelmiä/keskustelua

• Milloin? (Kuinka usein?)
• Minne?
• Kustannukset?

Jokaisella on 
mahdollisuus ehdottaa

ja järjestää - jaosto
auttaa valmisteluissa ja 

viestinnässä



MIKROMUOVI-ILTA
Julia Talvitie (SYKE)

Pietu Pankkonen (WSP)
Jyri Maunuksela (LUKE)



SYVÄLLINEN YMMÄRRYS?
- Koordinoitua/fasilitoitua keskustelua tietyn aihepiirin ympärillä, jotta syvällinen ymmärrys lisääntyisi. 
- En kaipaa yleispiirteisiä post it-lappu-työpajoja.

YHTEISTYÖ/HANKKEET?
- Hulevesikohteiden testaus ja kehittäminen
- Yhteisiä poikkitieteellisiä T&K-rahoitushakuja
- Käytännön yhteistyön ja osaamisen edistäminen
- Projektikohteissa vierailut

VIESTINTÄ/TIEDON JAKAMINEN/KESKUSTELU:
- Verkkosivut jotka kokoavat ajankohtaista tietoa/parhaita käytäntöjä/suosituksia jne. yhteen paikkaan.
- Yhteinen toimiva ja keskustelua tukeva nettifoorumi
- Jonkinlainen verkkoalusta jossa tietoa, uutisia ym. jaettaisiin
- Kurssimateriaaleja, suoraa vaikuttamista



Jaoston viestintään liittyviä kysymyksiä

Tulisiko hulevesijaoston jäsenien voida lähettää

viestejä jaoston sähköpostilistalle (moderoidusti)?

Vastaajien määrä: 43
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Kyllä

Ei

En tiedä / ei mielipidettä

Tulisiko hulevesijaostolla olla omia

sosiaalisen median kanavia?

Vastaajien määrä: 42
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Kyllä, ainakin Twitter-tili

Kyllä, sekä Facebook- että Twitter tili

Ei tarvita / en tiedä




