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HULEVESI = rakennetulla alueella maan pinnalle, 
rakennusten katoille tai muille läpäisemättömille pinnoille 
kertyviä sade- ja sulamisvesiä

URBAN RUNOFF = surface runoff of rainwater and melt water 
from impervious surfaces (e.g. asphalt, roofs)

Hulevesien hallinta – mikä, miksi, miten? 



Wikipedia



Hulevesien hallinta – miksi? 

• Tulviminen kaduille ja kellareihin
• Haitat jätevedenpuhdistamoille
• Luonnonvesien likaantuminen

Veden määrän 
ja laadun vaikutukset

TS



Ilmasto muuttuu, rankkasateet lisääntyvät



Hulevesien haitta-aineita

Kiintoaine, ravinteet, metallit, kloridi, öljyt, rasvat, muut 
orgaaniset yhdisteet, torjunta-aineet, suolistoperäiset bakteerit, 
polttoaineen lisäaineet, mikromuovi

Kiintoaine hulevesien tärkein laatuparametri:
• samentaa vettä ja kertyy verkostoihin ja hulevesien 

varastorakenteisiin
• kiintoaineeseen sitoutuneena kulkeutuu haitta-aineita, esim. 

fosforia ja metalleja



Hulevesien hallintamenetelmiä

• Suodattaminen maaperässä
• Johtaminen ja viivyttäminen avouomissa, lammikoissa ja 

kosteikoissa
• Viivyttäminen purojen tulva-alueilla ja purojen kunnostus
• Huleveden virtauksen hidastaminen ranta-alueella
• Hulevesiviemäröinti



Hulevesien suodatus – pilotointivaiheessa:

• Biosuodatus
• Biohiili
• Kevytsora
• Turve

*Tutkimus- ja kehitystarpeita, pitkäaikaisseurantaa





Puutarhakatu -
Green Street,
Jyväskylä



”Konevoimin tehty hehtaarien kosteikko hidastaa nyt
Kempeleen Zatelliitin hulevesiä”, Kaleva 17.11.2017

Suunnittelubiologi Juha Siekkinen ja 
Kempeleen kunnallistekniikka-päällikkö 
Eelis Rankka uskovat kosteikon pidättävän 
merkittävän osan kosteikon läpi virtaavan 
veden kiintoaineksesta. KUVA: Jukka-
Pekka Moilanen

SYKE seuraa vieressä sijaitsevan 
moottoritieliikenteen aiheuttamaa 
kumipölylaskeumasta. Kumipöly 
muodostaa merkittävän osan ympäristöön 
leviävistä mikromuoveista.



Hulevesien hallinnasta liiketoimintaa

• Maanrakennusta, viherpalveluita
• Vedenpuhdistusta
• Mittauspalveluita
• Suunnittelu-, konsultointi- ja TKI-työtä

*Kaupungit, teollisuusalueet, ostoskeskukset, lentokentät, 
golfkentät jne.



Yhteistyötä?

• KAMKissa ja CEMIS-kumppaneilla osaamista 
vedenpuhdistusmateriaalien kehittämisessä ja veden 
laadun monitoroinnissa.

• Ota yhteyttä!
kaarina.prittinen@kamk.fi
www.kamk.fi 
www.cemis.fi



www.kamk.fi
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