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Hallituksen kärkihanke 
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Tourujoen kärkihanke 

• Hallitusohjelman mukainen hanke, jossa tavoitteena kiertotalouden edistäminen 
sekä vesien ravinnekuormituksen vähentäminen 
– Ympäristöministeriön rahoitusosuus 294 500 euroa 

• Aikataulu 2017 - 2018 
• Kyseessä hankekokonaisuus, jossa useita eri vaiheissa olevia osaprojekteja 

(suunnittelu- / rakentamis- / seurantavaihe) 
• Projektien yhteisenä tavoitteena Tourujoen ja sen yläpuolisten vesistöjen 

saattaminen hyvää ekologiseen tilaan 
– Tourujoen virtavesikunnostus ja Autiojoen ennallistamisen esiselvitys 
– Hulevesien hallinnan tehostaminen (useita kohteita) 

• Käytetään ja kokeillaan uusia vihreän infrastruktuurin keinoja 
– Ratkaisut tuottavat monia hyötyjä vesien laadun parantamisen lisäksi 
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Puutarhakatu 
- Green Street 

menetelmän keinoin 



SIJAINTI KAUPUNKIRAKENTEESSA 
• Katu on nykyään kaksikaistainen, jossa on 

lisäksi pysäköintipaikat pohjoispuolella.  
• Katu on kokonaan asfalttipintainen ja 

reunakivet ovat graniittia. 
• Katualue on n. 15 metriä 

poikkileikkaukseltaan ja se on jaettu kahteen 
jalkakäytävään 

• Puutarhakadulla ei ole lainkaan puita tai 
muutakaan kasvillisuutta katualueella. 



MIKÄ ON GREEN STREET? 
• tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin. 

• määrällisen hulevesien hallinnan lisäksi tavoitellaan hulevesien laadun parantamista 
johdattamalla vedet kasvillisuuspeitteisille alueille sekä suodattamalla niitä maakerrosten läpi 

• malli on otettu Portlandista, Yhdysvalloista. 

• 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 



VESI POSITIIVISENA RESURSSINA 
• Strategisesti suunniteltu sinivihreä infrastruktuuri yhdistyy toiminnallisesti 

harmaaseen infrastruktuuriin ja ottaa huomioon kaupunkiympäristön erilaisille 
pinnoille satavan veden määrän ja laadun.  

• Sadevesi ositellaan pieniin ja laadultaan samantyyppisiin vesijakeisiin, jolloin vettä 
voidaan ohjata vesitalouden kannalta tarkoituksenmukaisiin hallintaketjuihin.  

• Tämä mahdollistaa veden fiksun hyödyntämisen ja käsittelyn. Sadevesi on 
sinivihreässä infrastruktuurissa resurssi.  



LÄHTÖKOHDAT 

• 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 



LÄHTÖKOHDAT 

• 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. 

 

Tukholman kaupunki 



TAVOITE KITEYTETTYNÄ 

1. Pilotoida erilaisia hulevesien hallinnan ratkaisuja  

2. Selvittää hulevesiratkaisujen toimivuus seuraamalla 
ylläpidon toimivuutta, kasvillisuuden menestymistä 
sekä mahdollisesti myös eri pintamateriaalien 
vedenläpäisevyyttä 

3. Parantaa katukuvaa uusilla istutuksilla ja kiveyksillä 

4. Tärkeimpänä tavoitteena on vaikuttaa Tourujokeen 
päätyvän huleveden laatuun ja määrään 

 



 

Technical solutions? Tekniset ratkaisut? 

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



 



 



SUUNNITELMA 

 



SUUNNITELMA 

 



VEDEN JOHTAMINEN 
BIOSUODATUSPAINANTEISIIN 



KASVUALUSTAT 

• Kasvualustat on jaettu kortteleittain 

• Kaikissa viherpainanteiden kasvualustoissa käytetään samaa 
kivennäisainetta 



KASVUALUSTAT 

 



KASVILLISUUDEN PERIAATTEET 
 

• Kasvivalikoima toistuu joka korttelissa, jotta saamme 
selville erilaisten kasvualustojen vaikutuksen.  

• Sekaistutuksen idea on luoda helppohoitoinen 
istutusalue, joka mukautuu kasvuolosuhteiden 
mukaiseksi. Tarkkoja rajoja eri kasvilajien välillä pyritään 
välttämään.  

• Kasvillisuus on helppohoitoista ja voidaan leikata keväisin 
matalaksi  

• Katteen sijaan käytetään 2-vuotista kylvettävää 
kasvillisuutta, joka kasvaa voimakkaasti ja estää 
rikkakasvien menestymisen siihen asti että monivuotinen 
kasvillisuus pääsee kasvamaan. Tämä tekee katukuvasta 
viihtyisän myös ensimmäisinä vuosina.  
 



KASVILLISUUDEN PERIAATTEET 

 



HOITOSUUNNITELMA 

 



HOITOSUUNNITELMA /  
BIOSUODATUSRAKENTEET 

• Poistetaan roskat ja lehtibiomassa katujen 
puhdistuksen yhteydessä 

• Tarvittaessa kiintoaineksen poisto rakenteen 
lammikoitumistilassa 

• Istutukset hoidetaan VHT ’14 mukaisesti 
– Istutettu lajisto saa kehittyä oman dynamiikkansa 

mukaisesti 



HOITOSUUNNITELMA /  
LÄPÄISEVÄT PÄÄLLYSTEET 

• Imulakaisukone  
• Läpäisevien päällysteiden auraus voidaan tehdä pääasiassa 

tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti. Läpäisevät päällysteet eivät 
kuitenkaan ole pintamateriaalina yhtä kestäviä kuin ns. kovat 
pinnoitteet, joten aurauksessa auraa ei tulisi päästää raapimaan 
päällysteen pintaa tai lumenpoisto tulisi tehdä harjalaitteilla 

• Mahdollisessa hiekoituksessa tulee käyttää karkearakeista hiekkaa 
tai hiekoitussepeliä, jossa pienin raekoko on yli 2 mm 

• Suolausta tulisi välttää 
• Lumen varastointia läpäisevän päällysteen päälle tulisi välttää, koska 

lumen mukana oleva kiintoaines voi lumen sulaessa kulkeutua 
tukkimaan päällysteen huokosia 



ERITYISIÄ HUOMIOITA TALVEN AIKAISESTA 
YLLÄPIDOSTA JA TOIMINNALLISUUDESTA 

• on havaittu, että roudan syvyys läpäisevän pinnoitteen alla on pienempi kuin 
tavanomaisen tiiviin katurakenteen alla  tämän katsotaan johtuvan huokoisen 
rakenteen eristävästä vaikutuksesta 

• Läpäisevien rakenteiden routakäyttäytymisen osalta on vielä olemassa 
lisätutkimustarve 

• on havaittu, että läpäisevän päällysteen vedenläpäisevyys pysyy riittävän suurena 
myös talvikautena 

• säännöllinen auraus on tarpeen vedenläpäisevyyden ylläpitämiseksi  riskinä 
kuitenkin että hajotetaan paikkoja 

• hiekoitusta voidaan tehdä  pyritään rakeisuudeltaan mahdollisimman karkeaan 

 

  saadaan käytännön tietoa ja kokemusta 

 

Katu on suunniteltu niin, että jos rakenne ei toimi ohjautuu vesi ylivuotona 
hulevesijärjestelmään 



RAKENTAMINEN 
• Ensimmäisen korttelin rakentaminen 

käynnistynyt kesäkuussa 2018 

• Kesällä ollut käynnissä valmistelevat toimet, 
kaukolämmön rakentaminen sekä vanhan 
linjan purku 

• Green Street –rakenteiden toteutus keväällä 
2019 



PROSESSI 
• Uuden tyyppisen katuhankkeen suunnitteluun panostettiin 

merkittävästi jo yleissuunnitteluvaiheessa. 
• Suunnitelmaratkaisuja käytiin tarkasti läpi eri sidosryhmien kanssa 

niin yleissuunnittelu- kuin rakennussuunnitteluvaiheessa, ja myös 
hankkeen rakentajat sekä katujen ylläpitäjät pääsivät 
vaikuttamaan suunnitelmien sisältöön. Jo suunnitteluvaiheessa 
korostettiin, että kyse on kohteesta, jossa ratkaisut ovat 
perinteisestä poikkeavia.  

• Kuitenkin nyt rakentamisvaiheessa on saatu palautetta 
suunnitelmaratkaisuista ja rakentamisen vaikeuksista, minkä 
vuoksi asioita olisi varmasti syytä käydä vielä yhdessä läpi – 
viimeistään ainakin seuraavan vastaavan suunnittelukohteen 
osalta.  

• Uusien toimintatapojen läpivienti vaatii aina tavallista enemmän 
osallistamista ja keskustelua sekä ratkaisujen perustelua, jotta eri 
toimijat ymmärtävät, mitä uusilla ratkaisuilla tavoitellaan.  

• Keskustelu on tarpeen myös yhä parempien ratkaisujen 
kehittämiseksi.  

• Ylläpitovaiheen kokemusta ei kohteesta vielä ole 



PROSESSI 

• Itse suunnittelulle varattiin alun perin ihan 
kohtuullinen aikataulu, mutta jälkikäteen on 
havaittu, että aikaa olisi tarvittu enemmän.  

• Lisäksi aikaa olisi kaivattu enemmän 
suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen 
välille. Tällöin kohde olisi voitu rauhassa 
kilpailuttaa, mikä olisi voinut osaltaan mm. 
ehkäistä rakentamisen aikaisia viivästymisiä. 

• Tämä pätee yleensä muihinkin keskusta-
alueen saneerauskohteisiin 



PROSESSI 
• Hankkeessa on ollut vaikeaa ennakoida, miten 

hankkeen toteutus tulee etenemään osana 
laajempaa katusaneeraushanketta.  

• Rakentamisen osapuolet olisi pitänyt myös 
sitouttaa rakentamisen aikatauluun jo 
suunnitteluvaiheessa, jotta tapahtuneen kaltaisia 
viivästymisiä ei olisi päässyt tapahtumaan.  

• Rakentamisen vaiheistaminen on myös tällaisessa 
kohteessa erityisen haastavaa (mm. johtuen 
hulevesiratkaisuista), ja tällainen kohde 
kannattaisikin toteuttaa hieman laajempana 
kokonaisuutena kerralla.  



PROSESSI 
• Lähtöoletuksena Green Street –ratkaisussa on ollut, että tämän 

tyyppiset ratkaisut olisivat vähintään yhtä kustannustehokkaita 
kuin perinteiset putkiperustaiset ratkaisut. Optimaalisessa 
tilanteessa jopa edullisempiakin.  

• Käytännössä Puutarhakadulla tuli vastaan tilanne, että kadun 
saneerauksessa päädyttiin tilanteeseen, jossa osa verkostoista 
uusitaan aiemmin kuin niiden käyttöikä olisi edellyttänyt.  

• Tulevissa, vastaavissa hankkeissa onkin tarkoituksenmukaista 
pysähtyä tarkemmin pohtimaan kokonaistaloudellista vaikutusta. 

• Kun otetaan mukaan tarkasteluun saavutettavat ympäristölliset 
hyödyt (mm. hulevesien puhdistuminen, kaupunkiympäristön 
viihtyisyyden paraneminen sekä pienilmastollisten olosuhteiden 
parantuminen) on mahdollista, että silti tällainen ratkaisu on 
kokonaiskustannuksiltaan edullinen.  



 



 



Kiitos! 
Lisätietoa 

https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaupunkisuunnittelu/projektit-ja-

ohjelmat/sinivihrea-infrastruktuuri 

Paula Tuomi, 

paula.tuomi@jkl.fi  tai 

puh. 014 266 5059. 


