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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hulevesiohjelman.
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustatiedot

Hulevesien hallintatyötä on Helsingissä ohjannut kaupunginhallituksen 
20.10.2008 hyväksymä Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Huleve-
sistrategia on päivitetty kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkans-
lian ja HSY:n yhteistyönä integroiduksi Helsingin kaupungin huleve-
siohjelmaksi.

Integroidulla hulevesiohjelmalla tarkoitetaan sitä, että ohjelman toimen-
piteet toteutetaan ja niitä kehitetään kiinteänä osana kaupungin suun-
nittelua ja rakentamista ja niihin liittyviä erilaisia prosesseja.

Valmistelussa painopisteinä ovat olleet hulevesien hyödyntäminen re-
surssina kaupunkitilassa, yleiskaavan mukaisen kaupunkirakenteen tii-
vistämisen mahdollistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, uu-
distuneen lainsäädännön tavoitteiden edistäminen ja toimenpiteiden 
selkeä vastuuttaminen uuteen kaupunkiorganisaatioon sekä kustan-
nusseuranta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2018 2 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/4
21.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Tavoitteet

Hulevesiohjelmalla edistetään suunnitelmallista ja kestävää hulevesien 
kokonaishallintaa Helsingissä.

Hulevesiohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat 1) huleveden hyödyntä-
minen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa, 2) kuivatuksen var-
mistaminen ilmastonmuutos huomioiden, 3) hulevesivirtaamien ja hule-
veden laadun hallinta, 4) huleveden vähentäminen sekaviemärijärjes-
telmässä sekä 5) sisäisen yhteistyön ja toimintatapamallien kehittämi-
nen ja osaamisen ja resurssien turvaaminen kaupunkiorganisaatiossa.

Prioriteettijärjestys

Hulevesiohjelmassa esitetään hulevesien ja niiden hallinnan suunnitte-
lun, käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys. Hulevedet tulee ensisi-
jaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa 
suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä pai-
kallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta 
syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Toimenpiteet

Hulevesiohjelman sisältämässä toimenpidetaulukossa on esitetty ohjel-
man tavoitteiden edistämiseksi 38 toimenpidettä. Toimenpiteiden to-
teuttamisesta vastaavat kaupunkiympäristön toimialan eri palvelut yh-
teistyössä tarvittavien tahojen ja asukkaiden kanssa sekä hulevesioh-
jelman seurantaan erikseen asetettava hulevesiryhmä.

Hulevesiryhmä vastaa pääosin niistä ohjelman toimenpiteistä, jotka 
koskevat yhteistyön ja toimintatapamallien kehittämistä, hulevesien hal-
linnan koordinointia sekä ohjelman toteutumisen seurantaa. Hulevesi-
ryhmä huolehtii siitä, että hulevesiohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tu-
levat kaupunkiorganisaation henkilöstölle tutuiksi ja noudatettaviksi se-
kä järjestää tarpeellista koulutusta.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa ohjelman 
toimenpiteistä, jotka liittyvät maankäytön yleissuunnitteluun ja kaavoi-
tukseen, maaomaisuuden kehittämiseen, liikenne- ja katusuunnitteluun 
sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluun.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa ohjelman toi-
menpiteistä, jotka liittyvät pääosin hulevesijärjestelmien ylläpitoon.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa pääosin ohjelman toimen-
piteistä, jotka liittyvät hulevesien hallintaan yksityisten tonttien rakenta-
misessa ja erilaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen kehittämiseen sekä 
huleveden laatuun.
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Seuranta ja raportointi

Hulevesiohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa 
hulevesiryhmä, jonka asettaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja. Oh-
jelman toimenpiteille laaditaan mittarit seurantaa varten. Hulevesiryh-
män toimintaa seuraa ja ohjaa kaupunkiympäristön toimialan johtoryh-
mä.

Hulevesiryhmä laatii tarvittavia raportteja hulevesiohjelman toteutumi-
sesta. Tietoja voidaan käyttää esim. kaupunkistrategian toteutumisen 
seurantaan, ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien seurantaan, ympä-
ristöraporttiin ja hulevesien hallinnan investointien ja kustannusten seu-
rantaan.

Ohjelman taloudelliset vaikutukset

Ohjelmalla ja sen toimenpiteillä edistetään pitkällä aikajaksolla kustan-
nustehokasta hulevesien hallintaa.

Toimenpiteiden rahoitus sisältyy pääosin nykyiseen palvelujen käyttöta-
louteen ilman merkittävää lisärahoitustarvetta. Hulevesijärjestelmäin-
vestoinnit sisältyvät kulloinkin meneillään oleviin rakentamishankkeisiin 
nykykäytännön mukaisesti. Tarvittavat henkilöresurssit pyritään järjes-
tämään töiden organisoinnilla.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sateisuutta ja yleistävän 
rankkasateita. Tästä syntyy tulevaisuudessa lisää haasteita hulevesien 
hallinnalle ja kustannusten kasvupainetta suurempien investointikus-
tannusten ja ylläpitokustannusten muodossa. Hulevesiohjelman tavoit-
teiden toteutuminen saattaa näkyä lyhyellä aikajaksolla investointi- ja 
ylläpitokustannusten kasvuna, mutta samalla investointien elinkaarikus-
tannukset alenevat.

Kokonaan uutena toimenpiteenä on esitetty huleveden laadun jatkuvan 
seurannan järjestämistä. 
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 67

HEL 2018-000403 T 11 00 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin hulevesiohjelman 
ja siinä esitetyt periaatteet noudatettaviksi sekä toimenpiteet toteu-
tettaviksi kaupunkiympäristön toimialalla.

 Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala nimeää 
palveluihinsa hulevesikoordinaattorit, jotka muodostavat hulevesi-
ryhmän, joka seuraa hulevesiohjelman ja sen toimenpiteiden toteu-
tumista.

Käsittely

06.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Paula Nurmi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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