
Uutiskirje 11/2018

Hulevesijaosto | Suomen Vesiyhdistys ry 1
www.vesiyhdistys.fi/hulevesijaosto

Tervehdys kaikille hulevesijaoston jäsenille!
(in English, please see the last page)

Edessäsi on Vesiyhdistyksen hulevesijaoston ensimmäinen uutiskirje. Uutiskirjettä julkaistaan jatkossa
vuosittain syksyllä, katsauksena menneen vuoden toiminnasta ja tiedotuksena tulevista tapahtumista.

Vesiyhdistyksen hulevesijaoston toiminta on vasta käynnistymässä. Jaoston tarkoituksena on edistää
hulevesiin liittyvää monialaista yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Kipinä jaoston perustamiselle syttyi tois-
tuvista keskusteluista erilaisissa hulevesitilaisuuksissa siitä, että Suomesta puuttui yleishyödyllinen
taho, joka edistäisi hulevesiin liittyvää yhteistyötä ja osaamista sektoreiden rajat ylittävällä tavalla.
Suomen Vesiyhdistys ry oli luonteva alusta järjestötoiminnalle ja hulevesijaosto täydensi hyvin yhdis-
tyksen jo olemassa olevaa jaostorakennetta.

Jaoston nuoresta iästä johtuen tässä uutiskirjeessä ei vielä tarkastella kulunutta vuotta vaan keskity-
tään tuleviin tapahtumiin. Koska toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen, toivotamme tervetul-
leeksi kaikilta hulevesi-ihmisiltä ehdotuksia jaoston tulevasta toiminnasta, niin pieniä kuin suuriakin
ideoita. Ajan myötä toivomme, että voimme vakiinnuttaa toivotuimpia aktiviteetteja ja toimintamuo-
toja pysyviksi tilaisuuksiksi hulevesijaoston vuosiohjelmaan.

Jos olet kaivannut hulevesiin liittyen ohjelmaa tietystä aihepiiristä, olethan yhteydessä. Jos haluat esi-
tellä organisaatiosi toimintaa liittyen hulevesiin, autamme mielellämme tilaisuuden järjestämisessä.
Tulemme lähestymään jaoston sähköpostilistalaisia ja muita aiheesta kiinnostuneita loppuvuodesta
verkkokyselyllä, jossa kysymme mielipidettänne tulevaisuuden hulevesiaktiviteeteista – autathan
meitä vastaamalla kyselyyn. Esittelemme kyselyn tulokset vuosikokouksessa keväällä 2019.

Jaoston toimintaa suunnitellaan vuosikellon sekä vuosisuunnitelmien avulla. Näistä päätetään vuosit-
tain jaoston vuosikokouksessa maaliskuussa. Vuosikokouksen lisäksi jaoston toiminnan suunnitteluun
ja esimerkiksi jaoston tuottaman materiaalin työstämiseen osallistuu jaoston työvaliokunta. Lisätietoa
jaoston toiminnasta ja esimerkiksi työvaliokunnan kokoonpanosta löytyy jaoston www-sivuilta:
www.vesiyhdistys.fi/hulevesijaosto.

Jaosto on avoin kaikille hulevesistä kiinnostuneille. Suomen Vesiyhdistyksen jäsenille toiminta on
yleensä ilmaista. Jäseneksi voi liittyä helposti verkossa. Toiminnasta tiedotetaan aina vähintään hule-
vesijaoston omalle sähköpostilistalle sekä Vesiyhdistyksen tiedotuskanavien kautta. Hulevesijaoston
sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostia jaoston sihteerille, Maija Takalle
(maija.taka@aalto.fi). Käsittelemme jäsentietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, eikä niitä luo-
vuteta ulkopuolisille. Tällä hetkellä jaoston sähköpostilistalla on n. 40 jäsentä kunnista, suunnittelu-
toimistoista ja korkeakouluista. Voit ottaa yhteyttä Maijaan myös, jos haluaisit liittyä jaoston työvalio-
kuntaan.

Mikä hulevesijaosto?

Jaoston toiminnan suunnittelu ja tiedottaminen
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Kansallinen mallinnusseminaari
Ti 11.12.2018 klo 9-16 (Suomen ympäristökeskus, Viikki, Helsinki)
Hulevesi- ja hydrologiajaostojen tänä vuonna organisoimassa seminaarissa ovat hulevedet vah-
vasti esillä. Teemana on ”Kaupungit ja maaseutu – hule- ja luonnonvesien hallinta”. Lue lisää
tapahtumasta mallinnusseminaarin sivuilta. Tilaisuuteen kannattaa osallistua, vaikka ei itse oli-
sikaan mallinnukseen perehtynyt, sillä mallinnuksen keinoin saadaan arvokasta tietoa vaikkapa
hulevesihaasteista ja niiden ratkaisuista. Ilmoittautuminen ja esitelmäehdotukset 3.12. men-
nessä. Jo nyt esitelmiä on luvassa ainakin yliopistoista ja suunnittelijoilta.

Hule S&C-hankkeen päätösseminaari:
Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean –ratkaisut
Ke 6.3.2019 (Pääkaupunkiseudulla, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hulevesijaosto on mukana järjestämässä seminaaria, jossa esitellään Espoon, Helsingin, Lahden
ja Vantaan kaupunkien sekä Finavia Oyj:n uusia hulevesien hallinnan kohteita ja ratkaisuja. Se-
minaari sisältää esimerkkejä hulevesien suodatuksesta ja biosuodatuksesta, monikäyttöisistä
hulevesien hallinnan alueista sekä mittaustietoa kenttäolosuhteista ja laboratoriokokeista.
Hankkeen osakokonaisuuksia tullaan esittelemään myös Vesitalous-lehden kevättalvella ilmes-
tyvässä teemanumerossa.

Maailman vesipäivän seminaari
Pe 22.3.2019 (Säätytalo, Helsinki)
Vesiyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden ensimmäinen juhlatilaisuus. Alustavien tietojen mukaan
ohjelmassa ei ole erityistä hulevesipainotusta mutta muuta veteen liittyvää ohjelmaa löytyy.
Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus tavata Vesiyhdistyksen jäseniä laajemminkin.

Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA
Ma-ke 23.-25.9.2019 (Clarion-hotelli, Helsinki)
VVY ottaa järjestysvastuun vuoden 2019 Pohjoismaisesta jätevesikonferenssista (Nordic Waste-
water Conference) eli NORDIWAsta. Tapahtuman yhtenä teemana on kestävä hulevesien hal-
linta (sustainable stormwater management) ja hulevesijaosto on mukana järjestämällä huleve-
sien hallintaan keskittyvää erityissessiota. Esitelmäehdotuksia voi toimittaa 10.1.2019 asti
(https://www.nordiwa.org/). Tapahtuman ohjelma tarkentuu myöhemmin nettisivuille.

Vesiyhdistyksen 50 vuotta ja MVTT 70 vuotta
(Säätytalo, Helsinki)
Vesiyhdistyksen 50-vuotisjuhlan ohjelma tulee sisältämään ohjelmaa Vesiyhdistyksen eri jaos-
toilta. Juhlavuotta juhlistetaan myös Vesitalous-lehden teemanumerolla. Tarkka ajankohta ja -
ohjelma varmistuu myöhemmin.

Tulevia tapahtumia
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Hulevesijaoston vuosikokous 2019
Järjestämme vuosikokouksen helmi-huhtikuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Vuosiko-
kous pyritään järjestämään muun hulevesiin liittyvän ohjelman yhteydessä. Vuosikokouksessa esitel-
lään jaoston toimintaa koskevan verkkokyselyn tulokset.

Kuntien hulevesiklinikka
Kuntatoimijoille suunnattu seminaari ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään ja ratkaistaan hulevesiin
liittyviä ongelmatilanteita. Tavoitteena on jakaa kokemuksia ja siten edistää avointa keskustelukult-
tuuria toimivista ja vähemmän toimivista ratkaisumalleista. Lahden kaupunki isännöi ensimmäistä ti-
laisuutta, jonka järjestämisestä päätetään, kun kuntatoimijoiden tarpeet ja kiinnostus tapahtumaa
kohtaan on saatu kartoitettua. Tapahtumasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Juhani Järveläiseen
(juhani.jarvelainen@lahti.fi)  ja Nora Sillanpäähän (nora.sillanpaa@aalto.fi).

Suunnitteilla olevia tapahtumia
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This is the very first newsletter of the Stormwater Division of The Finnish Water Association. The divi-
sion aims to facilitate multidisciplinary collaboration and communication related to stormwater is-
sues. It acts on a voluntary basis, and welcomes everyone interested in stormwater – we invite every-
one to share their ideas and wishes for future actions by the Division. For email subscriptions, please
email to division secretary Maija Taka (maija.taka@aalto.fi).

Upcoming events

National Modelling Seminar (11th Dec at 9am – 16pm hrs)
Hosted by Finnish Environmental Institute in Helsinki, co-organized by Water Association’s Storm-
water and Hydrology Divisions. This year the seminar theme is “Urban and rural landscapes – man-
agement of stormwater runoff and natural waters”. The seminar shares new knowledge regarding
urban and rural runoff for everyone interested. The event is free of charge and held in English. Regis-
tration and call for abstracts deadline is on December 3rd. Read more.

Novel Smart & Clean solutions for stormwater management (6th March 2019)
A final seminar for a joint pilot project of cities of Helsinki, Espoo, Lahti, and Vantaa, Aalto University,
the University of Helsinki and the Finavia Corporation. The seminar presents stormwater management
sites and novel examples of management solutions, biofiltering, empirical monitoring, and field ex-
periments. Event held in Helsinki region (TBA).

World Water Day (22nd March 2019)
The first meeting of the Finnish Water Associations 50th jubilee year. Additional information will be
posted on our website. Arranged in House of Estates (Säätytalo) in Helsinki.

Nordic Waste Water Conference NORDIWA (23rd to 25th September 2019)
Annual international conference arranged in Helsinki (Clarion Hotel). Sustainable Stormwater Man-
agement is one of the key topics, and our Division is hosting a special session for the topic. Call for
presentation proposals is open until 10th January 2019, please see (https://www.nordiwa.org/).

Finnish Water Association 50 years and MVTT 70 years, jubilee
Held in the House of Estates in Helsinki, with all Divisions contributing to the program. More infor-
mation coming soon.

Contact information
Home page: http://www.vesiyhdistys.fi/hulevesijaosto
Chair of the Division: Nora Sillanpää (nora.sillanpaa@aalto.fi)
Secretary of the Division: Maija Taka (maija.taka@aalto.fi)

Stormwater Division newsletter – a brief summary in English


