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Hallituksen kärkihanke
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Savulahden 
hulevesienhallintatoimet

Eerolanpuron kosteikko

Tourujoen
kunnostussuunnittelu

Kankaan hulevesikanava

Green Street-pilottihanke5

Jyväskylän kaupunki on mukana 
Ympäristöministeriön 
kärkihankkeessa. Siinä 
suunnitellaan Tourujoen
kunnostus sekä toteutetaan koko 
valuma-alueella useita vesien tilaa 
parantavia toimenpiteitä.
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Puutarhakatu
- Green Street



SIJAINTI KAUPUNKIRAKENTEESSA

• Suunnittelualueen katu on 
läpäisemätöntä pintaa.

• Ajoväylät ovat molempiin 
suuntiin

• Kevyenliikenteenväylät katujen 
molemmissa reunoissa sekä 
kadun suuntaista pysäköintiä

• Puutarhakadulla ei ole 
lainkaan puita tai muutakaan 
kasvillisuutta katualueella.



MIKÄ ON GREEN STREET?
• vastaa hulevesien laadulliseen hallintaan

• malli on otettu Portlandista, Yhdysvalloista.

• tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin.

• määrällisen hulevesien hallinnan lisäksi on hulevesien laadun parantaminen johdattamalla ne 
kasvillisuuspeitteisille alueille sekä suodattamalla niitä maakerrosten läpi. 

• tuo samalla vihreyttä olemassa olevien kaupunkikeskustojen katualueille. 

• Katutilaan lisätään läpäisevää pintaa esimerkiksi erilaisten viherpainanteiden ja 
istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen avulla vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään 
rakenteeseen

• puut ja muu vihreä infrastruktuuri lisäävät katujen viihtyisyyttä, parantavat ilmanlaatua ja 
edesauttavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta

Portland



TAVOITE?

• Työn lähtökohtana käytettiin aiemmin alueelle laadittua Rajakadun 
hulevesien hallintasuunnitelmaa. Tässä vuonna 2012 valmistuneessa 
hallintasuunnitelmassa esitettiin hulevesiviemärikapasiteetin lisäämistä.  

• Green Street – mallissa uusien putkien rakentaminen esitetään 
korvattavaksi sadepuutarhaan yhdistettävällä maanalaisella 
viivytysrakenteella. 

• Hulevesien hallinnalle on tarkoitus löytää vaihtoehtoinen ratkaisu vihreän 
infrastruktuurin keinovalikoimasta. 

Ramboll



TAVOITE?

• Tavoitteena on myös yhdistää katupuut ja niiden kasvualustat olennaiseksi 
ja toiminnalliseksi osaksi hulevesien hallintaa. 

• Tältä osin mallia on haettu myös Tukholmasta, jossa puiden kasvualustoja 
on tutkittu ja ennallistettu olemassa olevilla katualueilla.

• Tärkein tavoite, vaikuttaa Tourujokeen päätyvän huleveden laatuun ja 
määrään

Tukholman kaupunki



HULEVESIEN HALLINTAPERIAATTEEN 
LÄHTÖKOHDAT

• virtaama hallitaan hajautetusti

• pinnoissa hyödynnetään läpäiseviä päällysteitä

• katutilaan lisätään vihreää: puut, pensaat ja niiden kasvualustat 
hulevesien laadulliseen hallintaan 

Alueella olisi mahdollista hyödyntää läpäiseviä päällysteitä 
viherkaistoilla käytettäessä kantavaa kasvualustaa, sekä 
kevyenliikenteenväylillä

Päällysteen läpi vesi valuu viivyttävään rakenteeseen

• kävelytie sivukaltevaksi viherkaistan suuntaan

• ajokaista harjakaltevana  vedet kitakaivon kautta kaivoihin 
putkea pitkin viherkaistan rakennekerrokseen, kaivosta myös 
ylivuoto hulevesiviemäriin



Technical solutions?Tekniset ratkaisut?

Puutarhakatu:
-leveys keskimäärin 15 metriä
-pysäköintikaistan leveys 2,5 metriä
-kevyenliikenteenväylän leveys 3+3metriä
-ei viherkaistaa





LUONNOS























KATUTILAN JA KAUPUNKIKUVAN NYKYTILANNE SEKÄ TAVOITTEET



KASVILLISUUDEN PERIAATTEET

Pohjakerroksen kasvillisuus; 
maarakenteen suojaaja, vehreyttäjä, 
haitta-aineiden ja ravinteiden sitoja

Pensas-/perennakerros; jäsentäjä,

vehreyttäjä, pölyn sitoja, haitta-
aineiden ja ravinteiden sitoja, 
maarakenteen läpäisevyyden ylläpitäjäReunakasvillisuus; 

vehreyttäjä, haitta-
aineiden ja ravinteiden
sitoja

Puut /latvuskerros; jäsentäjä, 

vehreyttäjä, pölynsitoja, 
pienilmaston säätelijä; 
maarakenteen läpäisevyyden
ylläpitäjä; maanparantaja

• tavoitteena monilajisena ja –kerroksisena
kehittyvä kasvillisuus

– kasvustrategialtaan hyvin tai 
kohtuullisesti leviäviä monenlaisiin
kosteusolosuhteisiin sopeutuvia
kasvilajeja. Vältetään liian aggressiivisesti
leviäviä ja toiset lajit tukahduttavia
kasvilajeja.

– kasvilajeja, joiden juuristorakenteet
täydentävät toisiaan.

• kasvillisuusvalinnoissa on otettava huomioon, 
että kasvillisuudella on katuympäristössä monia
tehtäviä mm. kaupunkikuvan vehreyttäjä, 
kaupunkitilan jäsentäjä, pölyn sitoja, 
pienilmaston säätelijä



STORM TAC –ohjelman 
hyödyntäminen

• Työssä arvioidaan Jyväskylän Puutarhakadun yleissuunnitelman mukaisilla 
ratkaisuilla saavutettua hyötyä hulevesien laadulliseen hallintaan

• Kadulle tulee monta eri osavaluma-aluetta sekä erityyppisiä ratkaisuja, joista 
jokaiselle rakenteelle syötetään erikseen malliin tiedot ja tehdään mallinnukset

• ohjelman taustalla on paljon tutkimustietoa eri rakenteiden vaikutuksista 
hulevesien laatuun.

• Ruotsissa yleisesti käytössä

• kuormitustason arvioinnissa käytetään Tukholman hulevesien haitta-aine ja 
ravinnepitoisuuksien viitearvoja (dagvattenklassificering)



AIKATAULU?

• Yleissuunnitelma valmis kesäkuu 2017

• Rakennussuunnitelma valmis vuoden 2017 loppuun

• Rakentaminen kesällä 2018





Kiitos!
Lisätietoa

Paula Tuomi,

paula.tuomi@jkl.fi tai

puh. 014 266 5059.


