
 

 
 
Programmet för effektiviserat vattenskydd, temat hantering 
av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen, 
tyngdpunkt hantering och behandling av dagvatten 
  
Projekt som understöds, juni 2021 

Miljöministeriet samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax  

Projektbeskrivningarna har utarbetats av de sökande. 

Dagvattnets kvalitet och brunnspecifik filtrering (HuLaKaS) 
Projektets genomförandekommuner Lahtis och Helsingfors 

I projektet Dagvattnets kvalitet och brunnspecifik filtrering (HuLaKaS) utarbetar Helsingfors stad, Lahtis 
stad, Aalto-universitetet och Wateco Oy anvisningar om identifiering av kvalitativa riskområden för 
dagvatten i tätbebyggda stadsområden. Dessutom samlar man in information om kvaliteten på dagvattnen 
på identifierade riskområden. För att förbättra kvaliteten på dagvattnen i riskområden pilottestas 
användbarheten och kostnadseffektiviteten av ett filter som placeras i dagvattenbrunnar. I projektet 
undersöker man också för första gången i Finland fasta partiklars partikelstorleksfördelning och dess 
betydelse för bindningen av olika skadliga ämnen. Med hjälp av denna information är det möjligt att 
optimera olika filtreringsmetoder för att hantera de betydligaste kornstorlekarna för den totala 
belastningen med beaktande av ett rimligt serviceintervall. Som slutresultat bedömer man genom 
modellering funktionaliteten av filtreringsmetoden på avrinningsområdesnivå och dess skalbarhet för olika 
riskområden i städerna. 

Understöd: 233 012 euro  

Sökande: Helsingfors stad, KYMP-sektorn, miljötjänster (samprojekt: Lahtis stad, Wateco Oy, Aalto-
universitetet) 

Projektets kontaktpersoner: Lahtis stad: Juhani Järveläinen, e-post fornamn.efternamn@lahti.fi och 
Helsingfors stad: Mari Joensuu, e-post fornamn.efternamn@hel.fi 

Hula - Kvalitetskontroll av dagvattnen och övervakning av skadliga ämnen 
Projektets genomförandekommun S:t Michel 

Syftet med projektet Hula - Kvalitetskontroll av dagvattnen och övervakning av skadliga ämnen är att 
förebygga att skadliga ämnen i stadsområdets dagvatten hamnar i vattendragen. I projektet kartläggs 
kvaliteten på dagvattnen och utsläppskällorna för de skadliga ämnena de innehåller på case-målområdena i 



S:t Michels stad. Projektets särskilda mål är att följa upp processer i behandlingskonstruktionerna för 
dagvatten och deras effekt. Genom övervakning av pilotobjekten och mätning av vattenföringen utreds den 
andel av den totala belastningen som orsakas av dagvattnen samt deras inverkan på vattenkvaliteten i 
städernas närvatten. Projektets åtgärder producerar information om olika typer av hanteringslösningar för 
dagvatten och deras lämplighet för hantering av dagvatten som uppstår till följd av olika tätortsåtgärder. 
Utifrån resultaten som erhålls från pilotobjektens övervakning utarbetas anvisningar för användbarheten av 
olika hanteringssystem för dagvatten samt lämpligheten för olika utsläppskällor. Anvisningen innehåller 
bland annat ny information om kostnadseffektiva modellösningar för dagvattenhantering samt 
kvalitetsuppföljningsmetoder som kan kopieras och tillämpas i stor omfattning. Genom att utveckla 
dagvattenkonstruktioner som en del av städers infrastruktur och urbana landskap kan man skydda 
vattenkvaliteten i vattendragen och skapa mångsidiga ekosystem inom staden. Projektresultaten kan 
användas fritt av aktörer inom branschen, städer och kommuner, och de är till nytta både i 
utvecklingsarbetet för befintliga konstruktioner och vid planeringen och byggandet av framtida 
dagvattenlösningar. 

Understöd: 132 996 euro 

Sökande: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 

Projektets kontaktperson: Hanne Soininen, e-post fornamn.efternamn@xamk.fi 

Brunnslockskampanjen Magknip av plast 
Det finns flera kommuner/städer som genomför projektet (ännu inte känt) 

Nedskräpningsproblemet är starkt förknippat med brist på information om hur skräp transporteras från 
städerna till vattendragen. Det är särskilt vanligt att kasta cigarettfimpar i regnvattenbrunnar utan att veta 
att dagvattnen nästan överallt leds direkt till närmaste vattendrag utan att renas. I projektet Håll 
Skärgården Ren rf genomförs kommunikationskampanjen ”Magknip av plast”, där städernas brunnslock 
märks med färggranna fiskklistermärken. På så sätt ökar man medvetenheten om hur skräp hamnar i 
vattendragen för att minska nedskräpningen. De deltagande kommunerna får tillgång till en animation om 
skräprutterna som kan visas på stadens skärmar. De utvalda kommunerna får dessutom tillgång till ett 
dagvattenfilter sommaren 2022, med vilket man kan bedöma mängden skräp som ackumuleras i 
regnvattenbrunnar och informationen användas senare i kampanjens informering. 

Understöd: 74 564 euro 

Sökande: Håll Skärgården Ren rf 

Projektets kontaktperson: Jutta Vuolamo, e-post fornamn.efternamn@pssry.fi  

Verktyg för kvalitetskontroll av byggplatsvatten 
Projektets genomförandekommuner Åbo och Helsingfors 

Målet med projektet är att minska belastningen av skadliga ämnen som kommer ut i vattendragen från 
bygg- och rivningsplatser. I projektet skaffas och samlas information om belastningen av skadliga ämnen 
som orsakas av byggplatser. Dessutom utvärderar man belastningens betydelse för stadsbäckar och 
Östersjön samt utreder hurdana gränsvärden som skulle vara ändamålsenliga att inkludera i anvisningarna 
för byggplatsvatten. Med hjälp av pilotbyggplatserna i Helsingfors samlar man in information om 
belastningens mängd och kvalitet samt testar praktiska metoder för att hantera den. Dessutom utvecklar 
man i projektet en process för hantering av byggplatsvatten och producerar utbildningsmaterial, med vars 



hjälp man kan utöka kommun- och företagsaktörers medvetenhet om byggplatsers inverkan på 
vattendragen och sätt att hantera belastningen. 

Understöd: 171 381 euro 

Sökande: Åbo yrkeshögskola Ab (samprojekt: Helsingfors stad) 

Projektets kontaktperson: Heidi Vilminko, e-post fornamn.efternamn@turkuamk.fi 

Effektiviteten av dagvattenkonstruktionerna i Jyväskylä (HULVA-projektet) 
Projektets genomförandekommun Jyväskylä stad 

Målet med projektet är att öka olika aktörers medvetenhet om och förståelse för planering, underhåll och 
uppföljning av dagvattnens behandlingskonstruktioner. I projektet samlar man in uppföljningsinformation 
om funktionaliteten av naturliga dagvattenkonstruktioner och dagvattenhantering under byggtiden. Målet 
är att producera ny information om hur olika dagvattenkonstruktioner påverkar dagvattnens kvalitet och 
mängd. Dessutom samlar man in information om erfarenheter av att upprätthålla dagvattenkonstruktioner. 
Genom uppföljningen utreds hur lösningarna fungerar samt hur och genom vilka lösningar de bästa 
resultaten uppnås.  

Dagvattnens kvalitet, mängd och växtlighet följs upp i dagvattenkonstruktioner av olika ålder och typ: 
Kankaan kanava (2018), Eerolanpuro våtmark (2017) och Green Street-lösningarna vid Puutarhakatu (2019 
och 2021). I uppföljningen använder och testar man mångsidigt bland annat olika trådlösa givare för att få 
en heltäckande uppfattning av hur konstruktionerna fungerar. I projektets andra del utarbetar aktörerna i 
samarbete anvisningar för hantering av dagvatten under byggandet av gator och tomter. Med den 
gemensamma verksamhetsmodellen strävar man efter att förtydliga de gemensamma målen och 
aktörernas roller samt att identifiera problem i den nuvarande processen. Anvisningarna testas och 
utvecklas 2022 i ett byggprojekt i Jyväskylä. 

Understöd: 76 600 euro 

Sökande: Jyväskylä stad 

Projektets kontaktperson: Paula Tuomi, e-post fornamn.efternamn@jyvaskyla.fi 

Förbättring av kvaliteten på hanteringen av dagvattenvåtmarken i 
Papinpelto i Raumo stadsområde 
Projektets genomförandekommun Raumo 

I projektet utreds vattenkvaliteten i Papinpelto dagvattenvåtmark i Raumo stadsområde och variationen i 
halterna av skadliga ämnen samt deras eventuella ursprung. Dessutom utvärderar man funktionaliteten av 
den nuvarande våtmarksstrukturen vid avlägsnandet av skadliga ämnen och förstärker dess funktionalitet 
med vegetationslösningar. Med hjälp av vattenprover och förbättringsåtgärder i Papinpelto 
dagvattenvåtmark i Raumo produceras praktiskt information om skadliga ämnen stadsvattnen och hur 
skadliga ämnen kan avlägsnas i våtmarken innan vattnet strömmar mot det närliggande havet. Genom sin 
verksamhet lyfter projektet fram betydelsen av hanteringen av dagvattenkvaliteten som en del av 
städernas hållbara utveckling av boende-, rekreations- och naturmiljöer.  

Understöd: 40 000 euro 

Sökande: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr 



Projektets kontaktperson: Reija Hietala, e-post fornamn.efternamn@pji.fi  

Uppföljning av funktionaliteten av dagvattnens pilotkonstruktion i Välimaa 
Projektets genomförandekommun Uleåborg 

För det nya området för cirkulär ekonomi i Välimaa har det i samband med 6Aika CircVol-projektet 
planerats en behandlingskonstruktion för dagvatten som utnyttjar material om cirkulär ekonomi. Uleåborgs 
stad lät bygga konstruktionen våren 2020. Vattnen som styrs i konstruktionen uppstår på 
verksamhetsområden och vägnätet inom området för cirkulär ekonomi i Välimaa. Konstruktionen är avsedd 
för att behandla dagvatten från industriell verksamhet och filtrera ur dem både näringsämnen och 
eventuella metallhalter. Konstruktionens funktionalitet följdes upp i några månader i CircVol-projektet, 
men det finns ingen forskningsinformation om dess långvariga funktionalitet. Målet med det projekt som 
inleds nu är att producera mer detaljerad forskningsinformation om funktionaliteten av 
filterkonstruktionen som byggts av träflis och biokol i vattenskyddssyfte.  Med hjälp av en längre 
uppföljning får man information om hur filterkonstruktionen klarar av vintern och dess 
filtreringsegenskaper.  

I Uleåborgsregionen finns ett stort behov av nya slags lösningar för behandling av dagvatten. Pilotprojektet 
för dagvatten i Välimaa producerar värdefull information om egenskaperna och funktionaliteten av träflis 
och biokol i vattenbehandlingen. Motsvarande konstruktioner har ännu inte testats i Uleåborg. 

Understöd: 12 500 euro 

Sökande: Uleåborgs stad, Samhälls- och miljötjänsterna  

Projektets kontaktperson: Satu Pietola, e-post fornamn.efternamn@ouka.fi  

Hantering av farliga skadliga ämnen i dagvatten på bygg- och rivningsplatser 
Projektets genomförandekommuner/genomförandestäder: Hemkommunen för projektets genomförare är 
Åbo. Projektet kommer åtminstone att genomföras i Nokia och Kouvola.  

Hantering av farliga skadliga ämnen i dagvatten på bygg- och rivningsplatser. I projektet utreds 
förekomsten av farliga skadliga ämnen i dagvatten på bygg- och rivningsplatser, ämnenas inverkan på 
miljön samt möjligheterna att förhindra skadliga miljöeffekter. Dessutom förtydligas lagstiftningens 
referensram för ansvarsfrågor. Slutresultatet av arbetet är anvisningar om god praxis i samband med 
hantering av dagvatten som innehåller farliga skadliga ämnen som kan kopieras och utvidgas till olika 
arbetsobjekt. I projektet utreds hur dagvattenregleringen sker för närvarande och hur lagstiftningen kunde 
förtydligas för verksamhetsutövarna samt tillstånds- och tillsynsmyndigheterna, i synnerhet vad gäller 
ansvarsfrågor. Projektet genomförs i samarbete med Nokian Vesi, Kouvolan Vesi och Åbo universitets 
Hydro-RDI-samarbetsnätverk.  

Understöd: 81 998 euro 

Sökande: Lag och Vatten Ab Åbo 

Projektets kontaktperson: JM Maria Arjonen, e-post fornamn.efternamn@lakijavesi.fi   

Utveckling av hanteringen och övervakningen av dagvattnens kvalitet (HuLa) 
Projektets genomförandekommun Kuopio 

I projektet utvecklas metoder för kontinuerlig uppföljning av dagvattnens kvalitet samt minskning av 
dagvattnens belastning med hjälp av nya modulära reningsmetoder. Dessutom fördjupas i projektet 



kunskapen om de skadliga ämnen som dagvattnen innehåller samt deras ursprung och mängder som 
underlag för utvärderingen av den totala belastningen som dagvattnen orsakar. Genom projektets åtgärder 
strävar man efter att främja utvecklingen och ibruktagandet av nya kostnadseffektiva metoder för att 
minska på vattendragsbelastningen som dagvattnen orsakar.  

Understöd: 350 724 euro 

Sökande: Savonia yrkeshögskola Ab (samprojekt: Östra Finlands universitet UEF, BioSO4 Oy) 

Projektets kontaktperson: Antti Koskenlahti, e-post fornamn.efternamn@savonia.fi   

Förmågan av dagvattensystemens vegetation att hålla kvar skadliga ämnen 
och anvisningar för fortsatt behandling 
Projektets genomförandekommuner Tusby och Vanda 

I huvudstadsregionen har det byggts många naturliga dagvattenlösningar, såsom fördröjningsbassänger 
som dämts upp i bäckfåror och våtmarker för att dämpa vattenföringen och minska belastningen av 
skadliga ämnen i stadsbäckar, där den utrotningshotade öringen förökar sig. Hur dessa strukturer håller 
kvar organiska skadliga ämnen från dagvattnen har inte undersökts nämnvärt. När det blir aktuellt att 
avlägsna sedimentet som ackumulerats i dagvattenkonstruktionerna och minska på vegetationen, har det 
ackumulerats skadliga ämnen från stadsområdena i dem, såsom PAH- och PFAS-föreningar, siloxaner eller 
6PPD-kinon från bildäck? Kan detta material komposteras och återvinnas som nya växtunderlag? Dessa 
frågor försöker man besvara om de dagvattenkonstruktioner som länge varit i bruk i Tusby och Vanda. 
Halterna av skadliga ämnen undersöks i vattnen, växtligheten och sediment. Forskningsmetoderna är nya, 
särskilt då provmatrisen är växter, och halterna av de undersökta ämnena är mycket små, men de kan trots 
detta vara skadliga i vattennaturen. 

Projektets mål är att skapa en anvisning som kan bifogas till servicekorten för dagvattenkonstruktioner, 
vilket ska beaktas vid planeringen av bl.a. muddring av dagvattenbassängen eller avlägsnande av dess 
växtlighet. De som behöver informationen är de som planerar och sköter grönområdet samt 
fastighetsägarna. Man vill också informera miljöförvaltningen om projektets resultat som stöd för 
vattenhanterings- och forskningsarbete enligt vattendirektivet, förordningen om ämnen som är farliga och 
skadliga för vattenmiljön samt POP-förordningen.  

Understöd: 92 601 euro 

Sökande: Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf 

Projektets kontaktperson: Anu Oksanen, e-post fornamn.efternamn@vantaanjoki.fi 

Dagvattenhantering i stadsavrinningsområdets säkerhetsplanering 
(HULVATTU) 
Projektets genomförandekommuner: försöksområden i Tavastehus, Hattula och Esbo samt ett antal 
stadsorganisationer runt om i Finland 

I projektet skapas en riskhanteringsmodell för dagvattenhantering som utgår från stadsavrinningsområden 
(WSSP – Water Shed Safety Plan). Modellen grundar sig på identifiering av dagvattenrisker som utgörs av 
olika markanvändningssätt och markanvändningsklasser samt på fastställande av ändamålsenliga 
dagvattenhanteringskonstruktioner för dessa. I projektet kartläggs dagvattenkonstruktionernas nuläge i 
samarbete med stadsorganisationerna genom att kombinera erfarenheter om bygge och skötsel, bedöma 



konstruktionernas funktion och effekterna av åldrande samt att analysera hanteringskonstruktionernas 
betydelse i stadsavrinningsområden. Definition av ändamålsenliga hanteringskonstruktioner grundar sig på 
två faktorer. För det första utreds konstruktionernas funktionalitet i extrema förhållanden i fältskalans prov 
i Hattula, Tavastehus och Esbo. Den andra faktorn är utveckling av nödvändiga lösningar för temporärt 
bruk, till exempel under evenemang eller markbyggande. Hanteringsmodellen pilottestas i Tavastland. 

Understöd: 306 332 euro 

Sökande: Tavastlands yrkeshögskola Ab (samprojekt: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
(HRM)) 

Projektets kontaktperson: Outi Tahvonen, e-post fornamn.efternamn@hamk.fi 
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