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     PÖYTÄKIRJA 

    

 

Suomen Vesiyhdistys ry:n Hulevesijaoston vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 10.4.2019 klo 

17:00 Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04 

2. Työjärjestykseksi valittiin kutsussa toimitettu esityslista 

3. Sihteeri esitteli edellisen vuoden toimintaa (ks. liite 1):  

- Jaosto perustettiin huhtikuussa 2018.  

- Jaosto osallistui yhdessä hydrologian jaoston kanssa Kansallisen 

mallinnusseminaarijärjestämiseen 11.12.2018 (Suomen ympäristökeskus, Helsinki). 

Seminaarin teemana oli ”Urban and rural landscapes – management of stormwater 

runoff and natural waters”. Valtaosa tapahtuman esitelmistä käsitteli nimenomaan 

hulevesiä ja osallistujia kertyi noin 40 suunnittelutoimistoista, yliopistoista, kunnista ja 

tutkimuslaitoksista.  

- Vuodenvaihteessa järjestettiin verkkokysely jaoston tiedontarpeista, kohderyhmästä ja 

toimintamuodoista, mihin saatiin 35 vastaajaa. Aineistoa kertyi paljon, sillä lähes kaikki 

vastaajat olivat vastanneet lukuisiin avoimiin kysymyksiin alan tieto- ja 

kehittämistarpeista.  

- Jaosto osallistui ”Uudet hulevesien hallinnan Smart&Clean-ratkaisut” –hankkeen 

loppuseminaarin järjestämiseen Espoossa 6.3.2019. Seminaariin ilmoittautui paikan 

päälle n. 100 kuulijaa, lisäksi tapahtumaa seurasi videostreamin kautta n. 120 kuulijaa. 

- Jaoston pj oli mukana NORDIWA2019:n ohjelmatoimikunnassa koostamassa 

tapahtuman hulevesiin ja verkostoihin liittyvää ohjelmaa. Tapahtumassa ovat hulevedet 

vahvasti mukana ja jaoston jäseniä kannustetaan välittämään tietoa tapahtumasta 

aiheesta kiinnostuvilla. Koska NORDIWA-tapahtuva kiertää eri pohjoismaissa, voi mennä 

pitkä aika ennen kuin tapahtuma järjestetään seuraavan kerran taas Suomessa. 

- Menneellä kaudella jaoston työvaliokunta kokoontui 3 kertaa. 

4. Puheenjohtaja esitteli verkkokyselyn tulokset (ks. liite 1). Vastaajien mukaan Suomessa on 

hyvää osaamista hulevesien määrän hallinnassa, ja tiedontarpeita laadun hallinnassa ja 

suunnitteluohjeissa ja -määräyksissä. Tarvitaan mm. laadullisen käsittelyn normit/kriteerit ja 

niiden parempi painotus suunnittelussa. Vastaajat toivoivat vierailuja erityisesti 

hulevesikohteisiin, lisäksi seminaareja, työpajoja ja koulutusta. Kokouksessa keskusteltiin 

myös kansainvälisen yhteistyön vahvistamisesta ja linjausten oppimisesta ulkomailta.  

5. Esiteltiin työvaliokunta ja jaoston toimintasuunnitelma seuraavalle 12 kuukaudelle. 

Työvaliokunnan tämän hetkiset jäsenet ovat Thomas Banafa, Lauri Harilainen, Juhani 

Järveläinen, Paula Kuusisto-Hjort, Valtteri Lankiniemi, Tero Niemi, Nora Sillanpää (pj.), Leena 

Sänkiaho, Maija Taka (siht.) ja Camilla Tuomela. Hulevesijaoston puheenjohtajan ja sihteerin 

tehtäviä on tarkoitus kierrättää kaksivuotiskausilla ja seuraava kausi alkaa ensi vuonna 2020. 
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Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan työvaliokunnan jäsenistä, joten tehtävistä kiinnostuneita 

pyydetään liittymään mukaan työvaliokunnan toimintaan. Hulevesijaoston edustaja 

Vesiyhdistyksen hallituksessa kaudella 2019-2021 on Juhani Järveläinen. 

6. Keskusteltiin pääasiallisista viestintäkanavista. Vaihtoehtoina mm. Yammer ja LinkedIn. 

Halutaan sama alusta sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, mutta kaikki materiaali ei 

julkiseksi. Päätettiin aloittaa LinkedIn-ryhmän käyttö jaoston sisäisiä keskusteluja varten ja 

jatkaa viestinnän suunnittelua mahdollisen verkkosivun osalta, missä keskustelun lisäksi 

voitaisiin ylläpitää esimerkiksi materiaalipankkia.  

7. Tulevat tapahtumat ja vierailut: Toiveena vierailuja ja keskusteluja selvästi aihe edellä. 

Lyhyitä ja tiiviitä, matalan kynnyksen tapahtumia työajan ulkopuolella. Päätettiin 

suunnitella vuotuinen päätapahtuma, jolla on selkeä status ja traditio, esimerkiksi 

Kuntatekniikan päivien yhteyteen. Toivotaan verkostoitumista myös rahoitushakemuksia 

varten, ja esimerkiksi Skype-verkkokeskusteluja erikseen valituista teemoista. Kohde-

esittely esimerkiksi Espoon Otsolahdessa ja Finavialla. Halutaan koko Suomen laajuista 

toimintaa ja aktiiveja. 

8. Kokous päätettiin klo 18:05 ja ilta jatkui mikromuovikeskustelulla, jota alustivat Julia 

Talvitie (SYKE), Pietu Pankkonen (WSP Finland) ja Jyri Maunuksela (LUKE). Tilaisuus päättyi 

klo 20:00. 

 

 

 

Espoossa 3.5.2019 

 

 

 

 

 

Nora Sillanpää   Maija Taka 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


