
Tälle alueelle voit laittaa yhden ison vaakakuvan, tai muutaman pienemmän rinnakkain 

(suositellaan yhtä kuvaa). Tämä teksti jää kuvien alle piiloon.  

 

Tarpeesta toimeen – Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin  
Seminaari ja työpaja Hämeenlinnassa 23.4.2015 

  
Seminaarin ja työpajan tavoitteena on taajamien hulevesiin liittyvien tutkimus- ja hankeaiheiden kehittely vuo-
rovaikutteisesti rahoittajien ja hanketoimijoiden kesken. Hulevesien hallinnan haasteet jakautuvat useille toimi-
aloille. Siksi ratkaisuja pitää etsiä yhteistyön kautta. Tutkimustieto kaipaa jalkauttamista ja toisaalta käytännön 
kokemuksia tarvitaan tutkimustyön polttoaineeksi. 
 
Aamupäivän seminaariosuudessa kuullaan toteutetuissa hulevesihankkeissa ja -tutkimuksissa esiin nousseita 
kehittämistarpeita ja hulevesien hallinnan haasteita. Eri rahoituslähteistä saadaan tietoiskuja. 
 
Iltapäivällä on hankeideoinnin työpaja, jossa tavoitteena on kerätä ajankohtaisten teemojen ympärille tutki-
musaiheita ja hanketoimijoita. Työpajan tuloksena syntyviin hankeideoihin saadaan mukaan rahoittajien näkö-
kulmat.  
 
Learning Cafe –menetelmällä toteutettavan työpajan sisällöt määrittyvät osallistujien kiinnostuksen mukaan. 
Tavoitteena on saada syntymään konkreettisia hankeaihioita sekä virittää näiden toteuttamiseksi konsortioita. 
Työpajan osallistujat toimivat projekti-ideoiden kehittelyn puheenjohtajina. Mukana olevat asiantuntijat ja ra-
hoittajien edustajat sparraavat hankeideointia. 
 
Tilaisuuden järjestävät Hämeen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen maakuntien VEDET-hanke. Tilaisuutta on 
valmisteltu yhdessä Suomen Akatemian AKVA-ohjelman ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 
 
 
Aika: 23.4.2015 klo 9.00-16.00 

Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Visamäki C-rakennus, Vankanlähde 9. Ajo-ohje 

Kohderyhmä: Hulevesialan hanketoimijat ja rahoittajat 

Lisätiedot: Minna Palos, minna.palos@hamk.fi ja Petra Korkiakoski, petra.korkiakoski@hamk.fi 

Järjestäjä: Hämeen ammattikorkeakoulu ja VEDET-hanke 

Ilmoittautuminen 13.4.2015 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/hulevesiseminaari  

Hinta: Seminaari on maksuton. 

  
Seminaariesitykset julkaistaan tilaisuuden jälkeen Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumin sivuilla osoitteessa: 

www.hameenlinna.fi/ymparistofoorumi. 

http://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/Sivut/hameenlinna.aspx
http://bit.ly/hulevesiseminaari
http://www.hameenlinna.fi/ymparistofoorumi
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Tarpeesta toimeen – Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin  
Seminaari ja työpaja Hämeenlinnassa 23.4.2015 

 
 OHJELMA  
 
9:00 Aamukahvit ja ilmoittautuminen 
9:30 Tervetuloa; Harri Mattila, Hämeen ammattikorkeakoulu 
9:35  Hulevesiosaamisen yhteistyö; Harriet Lonka, VEDET-hanke, Hämeen liitto 
 
9:45 Sää- ja ilmastotieto tehokkaan hulevesien hallinnan tukena nykyisessä ja tulevassa ilmastossa; Jarmo 

Koistinen ja Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos  
10:00 Hulevesien hallinta vihreässä infrastruktuurissa; Heikki Setälä, Helsingin yliopisto  
10:15 Tiedon tarpeet suunnittelun näkökulmasta eri mittakaavoissa; Kati Kuosmanen, Ramboll  Oy  
 
10:30 Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista 

- Climate Proof Living Environment; Kristiina Nuottimäki, GTK 
- Keidas; Outi Wahlroos, Helsingin yliopisto 
- Hulevesi ongelmasta mahdollisuudeksi; Elisa Lähde, VirMa, Aalto-yliopisto 
- Kasvipeitteiset imeytysrakenteet; Outi Tahvonen, HAMK 

10:50 Hulevesioppaasta käytännön toimintaan, tiedontarpeet; Jukka Jormola, SYKE  
11.05 CLASS hankkeen pintamateriaalitutkimukset; Terhi Kling, VTT  
 
11:20 Mahdollisuudet hankkeiden rahoittamiseen  

- EUREKA Acqueau; Minna Takala, Hämeen liitto 
- Horizon 2020; Kirsi Karjalainen, Pohjois-Savon ELY-keskus (EUTI:n asiantuntija) 
- Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020; Lassi Hurskainen, Hämeen ELY-keskus 
- Interreg-ohjelmat; Matti Lipsanen, Hämeen liitto 
- EAKR; Mari Kuparinen, Uudenmaan liitto 
- BONUS; Minna Ulvila, BONUS Secretariat (EEIG) 

 
12.00 Lounas (omakustanteinen)  
 
13:00 Työpaja: Hulevesien hallinnan haasteet ja mahdollisuudet (luokka 236) 
15.00 Työpajan tulosten esittely ja keskustelu jatkoaskelista  (auditorio A) 
n. 16 Tilaisuus päättyy  
 


