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Hanke vastaa hulevesien hallinnan haasteisiin kaupunkiympäristössä. Tut-
kimuksen tavoitteena on luoda hulevesien hallintaan puhdasta teknologiaa, 
jossa vettä imeyttävien ja puhdistavien materiaalien ja rakenteiden avulla pin-
tavirtaamia voidaan vähentää ja veden sisältämät haitta-aineet saadaan me-
kaanisesti suodatettua ja/tai kiinnittymään vettä puhdistaviin materiaaleihin. 
Hankkeen tavoitteet tukevat Suomen vihreän kaupunkiasumisen strategioita, 
joita ovat mm. kasvillisuuden elinvoiman lisääminen ja veden laadun paranta-
minen. Hankkeessa kehitetään uusia keinoja aluesuunnittelun ja ohjeistuksen 
tueksi. Näissä uusissa menetelmissä hyödynnetään mallinnusta ja kaupunki-
ympäristöjen toiminnan älykästä monitorointia, jotka antavat luotettavan poh-
jan uusille infrastruktuuriratkaisuille.  

Kaupunkiympäristöissä rankkasateista ai-
heutuvat liialliset pintavalumat ja sadevesi-
verkostojen ylikuormittuminen ovat yleisty-
mässä, koska tiiviiden pitojen osuus jatku-
vasti kasvaa samalla, kun ilmastonmuutos 
lisää sademääriä ja sateiden voimakkuutta. 
Myös infrastruktuurin vanheneminen ja uu-
siin olosuhteisiin nähden alimitoitetut hule-
vesiverkostot kasvattavat hulevesiongelmia. 
Kaupunkien hulevedet sisältävät lukuisia 
vesistöille mahdollisesti haitallisia epäpuh-
tauksia. Mikäli hulevesien imeytysratkaisujen 
(kuten viherkattojen ja vettä läpäisevien pääl-
lysteiden) suunnittelussa ei riittävästi kiinni-
tetä huomiota epäpuhtauksien hallintaan, 
voivat kaupunkiympäristöjen ekosysteemit ja 
vesivarantojen laatu vaarantua. Hankkeessa 
kehitetään hulevesien imeyttämiseen ma-
teriaali- ja rakenneratkaisuja, joilla on myös 
hulevettä puhdistavia ominaisuuksia. Tavoit-
teena on luoda kvantitatiivisesti hallittavia 
ja mallinnettavia ratkaisuja sekä harmaan 
(kantava kerros ja pintakerros) että vihreän 
(kasvillisuus) imeytysrakenteen puhdistuso-
minaisuuksien sekä puhdistuskapasiteetin 
suunnitteluun. 

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on:
•	 kehittää uusia bio- ja mineraalipohjaisia 

ratkaisuja, joissa hyödynnetään ja kehite-
tään Suomen teollisuuden tuottamia ma-
teriaaleja;

•	 luoda uutta liiketoimintaa Suomen mate-
riaaliteollisuudelle (biohiili, turvetuhka, 
maanparannusaineet, suodatusmineraa-
lit), kasvillisuuden tuottajille, maisema- ja 
kaupunkisuunnittelijoille sekä hulevesi-
suunnittelijoille (jotka tarvitsevat kvantitatii-
visiin arvoihin perustuvia laskentamalleja/
työkaluja) ja hydrologisen toiminnan moni-
toroinnista ja tiedonhallinnasta vastaaville 
yrityksille; 

•	 edistää uusia puhtaan veden teknologioi-
ta, joissa haitta-aineet poistetaan pintara-
kenteiden (päällyste, kasvillisuus) ja ala-
puolisten rakennekerrosten avulla, jolloin 
huleveden laatu paranee, mikä lisää myös 
veden talteenottoon ja uudelleenkäyttöön 
perustuvien teknologioiden käyttömahdol-
lisuuksia; 

•	 edistää vihreämpien elinympäristöjen luo-
mista uusien teknologioiden avulla, jotka 
parantavat puiden ja kasvien elinvoimai-
suutta, kun pohjamaahan imeytyvä vesi 
on puhtaampaa;

•	 hyödyttää yhä tiheämmin asutettuja ur-
baaneja rakennettuja ympäristöjä, joihin 
ympäristöolosuhteet ja hulevesihallinnan 
käytännöt vaikuttavat (tulviminen, saastu-
minen, terveysriskit);

•	 integroida älykkään kaupungin teknolo-
gioita (ICT ja monitorointi) kaupunkiym-
päristöjen ylläpidon tarpeisiin mittaamalla 
maaperään imeytyvien hulevesien määrää 
ja puhtautta, ja yhdistämällä saatu tie-
to suunnittelumalleihin päätöksenteon ja 
kustannusoptimoinnin avuksi.

MENETELMÄT
Edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttami-
seksi hyödynnetään materiaali- ja geotek-
nisen suunnittelun ja ympäristöbiotekniikan 
mahdollisuuksia, suoritetaan laboratorio- ja 
kenttäkokeita sekä kehitetään kokonais-
hallinnan menetelmiä, joissa yhdistetään 
rakenteiden toiminnan monitoroinnista ja 
veden laatua ja määrää simuloivista eritasoi-
sista malleista saatava tieto. Kerroksittaiset 
geotekniset moduulit integroidaan imeytys- 
ja/tai hulevesiverkostoihin, jolloin ne voidaan 
yhdistää kustannustehokkaasti jo olemassa 
oleviin hulevesien määrällisiin hallintajärjes-
telmiin. Kehitettävät ratkaisut ovat sovelletta-
vissa erilaisiin paikkakohtaisiin olosuhteisiin, 
joita määrittävät kohteen maa-ainekset, hait-
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ta-ainekuormitukset sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksesta kasvavat tulevaisuuden 
sademäärät. 

Tunnettuja haitta-aineiden sitoutumisme-
kanismeja hyödyntävien imeytysrakenteiden 
avulla kaupunkiympäristöjen hulevesien hal-
littu käsittely tulee mahdolliseksi. Hulevesiä 
voidaan hyödyntää muodostuvien pohja-
vesien kannalta turvallisesti ja edesauttaa 
terveellisten urbaanien vesiekosysteemien 
muodostumista. Hulevesien tehokas kä-
sittely on mahdollista, kun suodatusraken-
teeseen valitaan tarkoituksenmukaisesti 
toimivat materiaalit ja niiden yhdistelmät. 
Lisäksi systeemin hydraulinen toiminta ja 
hapetusolosuhteet voidaan optimoida ja va-
lita kasvillisuus, joka edistää halutulla tavalla 
kokonaisuuden toimintaa. Päällysteen pinta-
kerrosta (vettä läpäisevät asfaltti, betoni tai 
betonikiveys) voidaan myös hyödyntää osal-
taan haitta-aineiden sitomisessa tai imeyty-
misnopeuden säätämisessä. 

Tavoitteena on kehittää vähintään 5 uutta 
materiaalia (tai merkittävää modifi kaatiota jo 
olemassa oleviin tuotteisiin/materiaaleihin), 
jotka voidaan sisällyttää erilaisiin geotekni-
siin rakenneratkaisuihin siten, että saavute-
taan vähintään 50 % suuruinen haitallisten 
aineiden tai komponenttien puhdistusvai-
kutus (POC, raskasmetallit, torjunta-aineet 
jne.). Hulevesien hallinnan malleja, kuten 
SWMM-sovellukset, käytetään ja testataan, 
jotta valuma-aluetason suunnitteluun saa-
daan tarvittavaa tietoa hulevesien laadusta 
ja haitta-ainekuormituksesta. Mallinnuksen 
avulla läpäisevien päällysteiden ja imeytys-
rakenteiden sijoittamista voidaan optimoi-
da. Kaupunkiympäristöjen hydrologisen ja 
hulevesitiedon käsittelyyn kehitetään uusia 
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numeerisen aineiston analyysimenetelmiä ja 
ICT-systeemejä. Kaupungit ja vesihuollosta 
vastaavat yritykset ja muut toimijat saavat 
uuden suomalaisen ohjeistuksen hulevesien 
imeytysjärjestelmien suunnitteluun, raken-

tamiseen ja huoltamiseen. Ohjeistuksessa 
otetaan huomioon myös taloudellisuuteen ja 
käyttöikään liittyvä kelpoisuus.
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