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1.	 Johdanto

1.1.	 Hankkeen	taustaa		

”Puutarhakadun yleisuunnitelma Green street menetel-
män keinoin” -hanke on osa laajempaa hallitusohjelman 
”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” -kärkihan-
ketta. Hankkeilla tähdätään Tourujoen valuma-alueen ve-
sien hyvän tilan saavuttamiseen. Jotta Tourujokeen virtaa-
vien hulevesien laatuun ja määrän pystytään vaikuttamaan, 
vaaditaan aivan uudenlaista, kaupunkisuunnitteluun inte-
groituvaa lähestymistapaa. Hulevesien hallinta on tärkeä 
osa kyseistä kunnostushanketta, jonka tavoitteena on Tou-
rujoen ja sen yläpuolisten vesistöjen saattaminen hyvään 
ekologiseen tilaan.

Jyväskylässä on ryhdytty tutkimaan hulevesien kestäväm-
pää hallintaa katualueilla Green Street -menetelmän mukai-
sesti. Green Street -mallilla tarkoitetaan hulevesien hallintaa 
katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin. Mallissa katu-
tilaan lisätään läpäisevää pintaa erilaisten viherpainantei-
den ja istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen kaut-
ta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen.  
Samalla toteutetut hulevesirakenteet tuovat vihreyttä ole-
massa olevien kaupunkikeskustojen katualueille. Green 
Street -hallinnan pääperiaatteena on ajatus hajautetusta rat-
kaisusta, jolloin hulevesien hallinta on jaettu moneen pie-
nempään järjestelmään. 

1.2.	 Suunnittelun	lähtökohdat	ja	hankkeen	tavoit-
teet

Suunnitelman lähtökohtana on toiminut Puutarhakadus-
ta laadittu YAMK opinnäytetyö ”Concept Draft fo Green 
Street -Storm water management: Case Jyväskylä” (P. Tuo-
mi 2016). Alueelle on myös laadittu hulevesien hallinta-
suunnitelma, Rajakadun hulevesien johtamisen yleissuun-
nitelma, sekä opinnäytetyötä varten tehty hulevesilaskenta 
”Green Street”. 

Suunniteltava alue sisältää asemakaavan mukaisen ka-
tualueen kokonaisuudessaan kevyen liikenteen väylineen. 
Katualueen pituus on noin 400 m ja käsiteltävä pinta-ala 
noin 1,2 ha. 

Yleissuunnitelman tavoitteet olivat:
• Pilotoida erilaisia hulevesien hallinnan ratkaisuja. 
• Selvittää hulevesiratkaisujen toimivuus seuraamalla yl-

läpidon toimivuutta, kasvillisuuden menestymistä se-
kä mahdollisesti myös eri pintamateriaalien vedenlä-
päisevyyttä.

• Parantaa katukuvaa uusilla istutuksilla ja kiveyksillä.

Suunnitelmat on laadittu Jyväskylän koordinaattijärjestel-
mään (ETRS-GK26) koordinaattijärjestelmään sekä N2000 
korkeusjärjestelmään.

Kuva 1. Suunnitelluilla hulevesien hallinnan, liikenteen ja katuympäristön ratkaisuilla vaikutetaan suoraan tai välillisesti pin-
ta- ja virtavesiin, kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen sekä asukkaiden elämään. (Ramboll Liveable City Lab)
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1.3.	 Projektiorganisaatio

Yleissuunnitelma on laadittu keväällä 2017 ja sitä on ohjannut Jyväskylän kaupun-
gin ohjausryhmä. Työn aikana on järjestetty lisäksi kaksi sidosryhmätyöpajaa. Näi-
den lisäksi on pidetty suunnittelupalavereja tuote-edustajien kanssa tuotteiden 
käyttömahdollisuuksista.

Tilaajan	työryhmä	Jyväskylän	kaupungilta:
Paula Tuomi, asemakaavoitus, projektin vetäjä
Tapio Koikkalainen, liikenne- ja viheralueet, projektin vetäjä
Mika Koliseva, asemakaavoitus
Mervi Vallinkoski, yleiskaavoitus
Timo Vuoriainen, yleiskaavoitus
Juha Kettunen, Jyväskylän energia
Riikka Leinonen, yleiskaavoitus

Sidosryhmään	kuuluivat	lisäksi:
Tuula Smolander, Jyväskylän kaupunki, ylläpito
Outi Tahvonen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Markku Suutari, Pajupojat
Teija Hakalahti-Siren, Vapo Oy
Joose Oratuomi, Jyväskylän yliopisto
Jaani Turunen, Rudus

Rambollin	ydintyöryhmä:
Elina Kalliala, projektipäällikkö
Johanna Jalonen, pääsuunnittelija, hulevesisuunnittelu ja mallinnus
Tiia Valtonen, hulevesi- ja maisemasuunnittelu
Madis Sisask, kunnallistekninen suunnittelu
Timo Laurinmäki, kunnallistekninen suunnittelu

Rambollin	muu	työryhmä	Suomessa:
Tuija Ohra-aho, kunnallistekninen suunnittelu
Mervi Kokkila, hulevesi- ja kasvillisuusasiantuntija
Marko Ahola, kasvillisuusasiantuntija
Ulla Loukkaanhuhta, hulevesiasiantuntija, laadunvarmistus
Tuulikki Peltomäki, suunnitelmien piirtäminen ja havainnollistaminen
Elise Lohman, suunnitelmien piirtäminen ja havainnollistaminen
Aija Nuoramo, raportin taitto
Niina Tuokko, Storm-tac mallinnus
Srishti Jain, havainnemateriaali

Rambollin	muu	työryhmä	ulkomailla:
Mariusz Hermansdorfer / Saksa, hulevesiasiantuntija
Mikaela Rudling / Göteborg, hulevesi- ja Stormtac-asiantuntija 
Lena Sjögren / Malmö, hulevesi- ja biohiiliasiantuntija
Steven Roy / U.S., hulevesiasiantuntija
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1.4.	 Käsitteitä

Biosuodatus  Hulevesien viivytys- ja imeytysalue. Huleveden käsitte-
lymenetelmä, jossa hulevesi johdetaan kasvipeitteiseen 
painanteeseen. Painanteessa vesi lammikoituu tilapäi-
sesti ja suodattuu maakerrosten läpi maaperään tai joh-
detaan salaojilla hulevesijärjestelmään. Biosuodatuksen 
lammikoitumistilassa ei ole pysyvää vesipintaa. Vettä pi-
dättyy kasvillisuuden ja haihdunnan kautta.

Ekosysteemipalvelut Ekosysteemipalveluilla eli luonnon tarjoamilla palveluilla 
tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia 
ja aineettomia hyötyjä.

Erillisviemäröinti Erillisviemäröinti Putkijärjestelmä, jossa jätevedet ja hule-
vedet johdetaan erillään toisistaan.

Hulevesi Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi.

Hulevesiviemäri  Avo-oja tai viemäri, joka on tarkoitettu pelkästään huleve-
sienjohtamiseen.

Hulevesiverkosto, 
hulevesi(viemäri)verkosto  Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamiseen 

(viemäri)verkosto tarkoitettu verkosto kaivoineen ja mah-
dollisine pumppaamoineen; joka voi koostua putkivie-
märeistä ja mahdollisesti näihin välittömästi yhdistyvistä 
avoviemäreistä.

Lammikoitumistila Biosuodatusrakenteen pinnalla oleva. 

Läpäisemätön pinta  Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maa-
perään ja lisää pintavaluntaa.

Läpäisevä pinta  Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien 
imeytymistä tapahtuu.

Sinivihreä infrastruktuuri Sinivihreä infrastruktuuri muodostuu sini- ja viherraken-
teesta ja niiden muodostamista verkostoista, käytetään 
myös nimeä vihreä infrastruktuuri.

Storm-tac Hulevesien laadun arviointiin käytettävä laskennallinen 
mallinnusohjelma.

Tulvareitti  Maanpinnalla oleva huleveden virtausreitti, johon huleve-
det johdetaan hallitusti silloin, kun hulevesiviemäröinnin 
kapasiteetti ylittyy.

Valuma-alue  Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama 
alue, jolta (hule)vedet virtaavat samaan puroon, jokeen, 
järveen tai mereen (taajamissa hulevesiverkostolla valu-
ma-alueiden rajoja on voitu muuttaa maaston muodosta 
poikkeaviksi).

Valuntakerroin  Suhdeluku, joka kuvaa valuma-alueelta pintavaluntana 
välittömästi purkautuvan veden osuuden alueelle sata-
vasta kokonaisesimäärästä erilaisten häviöiden – kuten 
haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidät-
tymisen – jälkeen.

Viivyttäminen, viivytys  Pintavalunnan jakaminen pitkälle ajanjaksolle (engl. de-
tention).

Ylivuotorakenteet Hulevesien hallintajärjestelmässä (esim. biosuodatus) 
oleva purku, joka johtaa hulevedet hulevesiviemäriin poik-
keavassa tulvatilanteessa, kun rakenteen mitoitus ylittyy.
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Kuva 2. Kaduilla on merkittävä rooli hajautetussa sadevesien hallinnassa kaupunkialueilla. Ramboll Liveable City Lab

1.5.	 Sinivihreän	infrastruktuurin	hyödyt

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen haastavat kau-
punkien kyvyn sopeutua muutoksiin. Maaperän, vesisys-
teemien ja kasvillisuuden muodostamat vesi- ja viherver-
kostot (sinivihreä infrastruktuuri) sekä erilaisten resurssien 
ja materiaalien kestävä käyttö ovat avainasemassa kau-
punkien sopeutumiskyvyn vahvistamisessa sekä kestävän, 
viihtyisän ja monimuotoisen elinympäristön muodostami-
sessa. 

Vesi- ja viheralueet sekä sinivihreä infrastruktuuri hyvin 
suunniteltuina tarjoavat lukuisia arvoja ja hyötyjä. Ne muo-
dostavat teknisten vedenkiertoon liittyvien etujen lisäk-
si viihtyisiä, elämyksellisiä ja monipuolisia luonnonläheisiä 
virkistysympäristöjä. Vesi- ja viherverkostojen kokonaisval-
tainen huomioiminen, sinivihreä infrastruktuuri sekä resurs-
siviisas ympäristörakentaminen voivat tuottaa merkittäviä 
kustannussäästöjä ja taloudellisia etuja.

Vesien	hallinnasta	yleisesti
Vesienhallinnan järjestelmä nähdään kokonaisvaltaisena 
sinivihreänä infrastruktuurina (blue-green infrastructure, 
BGI), joka yhdistää hydrologiset järjestelmät (hulevesiver-
kosto, luonnon vesiuomat, pinta- ja pohjavedet) maankäyt-
töön ja viherrakenteiden verkostossa tapahtuviin maaperä- 
ja kasvillisuusprosesseihin.

Sinivihreä infrastruktuuri suunnitellaan mukautumaan hal-
litusti erilaisiin sadetapahtumiin. Vettä viivyttävät, imeyt-
tävät, haihduttavat, suodattavat ja johtavat prosessit yh-
distetään tarkoituksenmukaisiksi hallintaketjuiksi, joiden 
toimintaa ylivuotorakenteet ja tulvareitit säätelevät ja var-
mistavat. Suunnittelu perustuu sekä veden laadun että 
määrän hallintaan.



8

Vesi	positiivisena	resurssina
Sinivihreää infrastruktuuria voidaan hyödyntää positiivise-
na resurssina sekä houkuttelevan ja viihtyisän kaupunkiym-
päristön luomisessa.Sinivihreän infrastruktuurin verkosto 
ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiympäristön ekosysteemien 
luontaisia prosesseja. Näin se mahdollistaa monen tärkeän 
ekosysteemipalvelun tuotannon kaupungissa ja vähentää 
valuma-alueen lisä- ja uudisrakentamisesta aiheutuvia hai-
tallisia vaikutuksia alueen luonto-, virkistys- ja maisema-ar-
voihin.

Tiivisti rakennettujen alueiden kovilta pinnoilta pintavalun-
ta muodostuu nopeasti ja sade- ja sulamisvedet huuhtovat 
pinnoilta mukaansa haitallisia aineita. Hulevesiviemärien 
kautta vesi purkautuu nopeasti vastaanottavaan vesistöön 
ja aiheuttaa voimakkaita virtaamavaihteluita, uomien eroo-
siota ja vedenlaadun heikkenemistä. Sinivihreä infrastruk-
tuuri tekee tiiviisti rakennetusta kaupunkiympäristöstä hal-
litusti huokoisemman ja tukee siten veden luontaiseen 
kiertoon liittyviä hitaita, vettä viivyttäviä ja puhdistavia pro-
sesseja. Tämän ansiosta vesi purkautuu vastaanottaviin ve-
sistöihin tasaisemmin ja parempilaatuisempana kuin perin-
teisistä hulevesijärjestelmistä.

Sinivihreä	infrastruktuuri	yhteisenä	tavoitteena
Toimivan sinivihreän infrastruktuurin luomiseen tarvitaan 
aiempaa tiiviimpää eri suunnittelualojen yhteistyötä, huo-
lellista toteutusta sekä uusia ylläpitorutiineja. Sinivihreän 
infrastruktuurin sovittaminen korttelirakenteeseen ja katu-
verkkoon edellyttää uudentyyppistä hydrologisten järjes-
telmien, kaupunkirakenteen ja viherrakenteiden suunnitte-
luosaamisen yhdistämistä.

Kuva 3. Sinivihreän infrastruktuurin työkalupakki hulevesien laadulliseen ja määrälliseen hallintaan. Ramboll Liveable Ci-
ty Lab



Kuva 4. Kuvia toteutetuista Green Street  -rakenteista 
Ruotsista ja Ranskasta.

Sinivihreä infrastruktuuri (blue-green infrastructure, BGI)

Strategisesti suunniteltu infrastruktuuri yhdistyy toiminnallisesti harmaaseen infrastruktuuriin ja ottaa huomioon kau-
punkiympäristö erilaisille pinnoille satavan veden määrän ja laadun. Sadevesi ositellaan pieniin ja laadultaan saman-
tyyppisiin vesijakeisiin, jolloin vettä voidaan ohjata vesitalouden kannalta tarkoituksenmukaisiin hallintaketjuihin. Tämä 
mahdollistaa veden fiksun hyödyntämisen ja käsittelyn. Sadevesi on sinivihreässä infrastruktuurissa resurssi. Suoran 
hyödyntämisen ohella vesi mahdollistaa elinvoimaisen kaupunkikasvillisuuden ja siten asumisviihtyvyyteen olennaises-
ti vaikuttavat luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut, kuten ilman puhdistamisen, pienilmaston säätelyn sekä luonnon 
kokomisen tuottaman hyvinvoinnin.

Ekosysteemien perustoi-
minnot ja luonnon hyö-
dykkeet

• veden luontaiseen kier-
toon kuuluvien proses-
sien tukeminen

• lisääntymis- ja leviämis-
reittien tarjoaminen (eko-
logiset käytävät)

• kaupunkiluonnon mo-
nipuolistaminen ja mo-
nimuotoisuuden edistä-
minen mm. akvaattiset 
elinympäristöt

• vesiresurssi, jota voidaan 
hyödyntää suoraan tai 
välillisesti

Kulttuuripalvelut – aineet-
tomat arvot 

• virkistysympäristö ja -yh-
teydet sekä lähiluonto

• vetovoima- ja identiteet-
titekijä

• oppimis- ja leikkiympä-
ristöt

• luonnon tarkkailun ja ko-
kemisen tuottama hyvin-
vointi ja muut terveys-
hyödyt

• kaupunkiympäristön es-
teettiset arvot

• kohtaamiseen ja oleske-
luun houkutteleva ym-
päristö

Ihmisen elinympäristöä 
säätelevät ja ylläpitävät 
prosessit

• kaupunkipinnoilta ker-
tyvien vesien puhdista-
minen

• hulevesien pidättäminen 
ja virtaamien tasaaminen

• kaupunkiympäristön lä-
päisevyyden ylläpitämi-
nen ja pohjaveden muo-
dostuminen

• ympäristöriskien sää-
tely ja torjuminen, kau-
punkiympäristön kes-
tävyyden ja resilienssin 
parantaminen

• pienilmaston ja ilmanlaa-
dun parantaminen, asui-
nympäristön viihtyisyy-
den lisääminen

Taloudelliset hyödyt 
 

• säästöt, hulevesiviemäri-
verkon laajuudessa ja ka-
pasiteetissä sekä ylläpi-
dossa

• välilliset taloudelliset 
hyödyt esim. terveysvai-
kutusten ja alueen arvos-
tuksen kautta
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2.	 Suunnittelualueen	kuvaus

2.1.	 Maankäytön	historia	ja	nykytila

Puutarhakatu sijaitsee Jyväskylän keskustarakenteen koil-
lisosissa. Se yhtyy länsipuolella kevyen liikenteen yhtey-
dellä Rajakatuun ja itäpuolella Puistokatuun. Puutarhaka-
tu risteää Tapionkadun, Tellervonkadun ja Kalervonkadun 
kanssa.

Kadunvarren kaavoitus keskittyy pääasiassa asuinkerrosta-
lojen ja liikerakennusten korttelialueisiin. Lisäksi kadun var-
rella on yksi kirkon kaava-alue ja yksi yleisten rakennusten 
korttelialue, jossa sijaitsee päiväkoti.

Puutarhakadulla sijaitsevia palveluita:
• Päiväkoti
• Kirkko, Jyväskylän Vapaaseurakunta
• Parturi-kampaamoja
• K-market (ent. Siwa)
• Tapionkatu K-marketin kulmalta vie keskustaan
• Kaksikerroksinen toimisto- / liiketilatalo
• Fida-kirpputori.
 
Lisäksi Puutarhakadun läheisyydessä sijaitsee lisäksi mm. 
seuraavat palvelut: 
• Hautausmaa ja Tourujoen luonnonspuisto Puistokadun 

ja Tourukadun koillispuolella.
• Jyväskylän ammattikorkeakoulu Puutarhakadun poh-

joispuolella.

Kuva 6. Vuoden 1922 kartta Puutarhakadun ympäristöstä (Jyväskylän kaupunki) 

Kuva 5. Alueen asemakaava (ote Jyväskylän karttapalvelusta). 



11

Kuva 7. Vuoden 1952 kartta Puutarhakadun ympäristöstä (Jyväskylän kaupunki) 

Kuva 8. Vuoden 1963 kartta Puutarhakadun ympäristöstä (Jyväskylän kaupunki) 

Kuva 9. Vuoden 1981 kartta Puutarhakadun ympäristöstä (Jyväskylän kaupunki) 

Kuva 10. Näkymä Taulumäen hyppyrimäen huipulta Jyväskylän suuntaan vuonna 1960 
(kuva: keith Nyberg, Keski-Suomen museo) 
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2.2.	 Kaupunkitila

Kaupunkikuvan	nykytila

Kuva 11. Kaupunkikuvallinen nykytila.

Kyllikinkadun ja Tapionkadun välinen katuosuus
Rakennukset rajautuvat katutilaan lähinnä päädyistään ja 
rakennusten pihatilat ovat avoimet kadun suuntaan; yleisil-
me katuvälillä on väljä, mutta myös rikkonainen. Puutarha-
kadulta ajetaan pihoille. Tilanrajaus puolijulkisen kirkon etu-
pihan ja julkisen katutilan välillä voisi olla selkeämpi.

Puutarhakadun eteläpuolen rakennusten päätyihin istutettu 
uusi puurivi n. 10 v sitten, mikä jatkossa pehmentää ja jä-
sentää korkeiden rakennusten suhdetta katutilaan. Kirkon 
pääty ja kulmakerrostalon eteläpääty ovat kokonaan asfalt-
tipintaisina paahteisia (vastaava tilanne myös kirkon itäpuo-
len piha-alueella sekä kadun eteläpuolen piha-alueilla). 

Kulmakerrostalon pääty ja kirkon itäpäät ovat selkeästi erot-
tuvia erityisesti Kyllikinkadun suunnasta katsottuna.

Tapionkadun ja Tellervonkadun välinen katuosuus
Rakennukset rajautuvat katutilaan pitkiltä sivuiltaan, mikä 
tekee katutilasta linjoiltaan melko yhtenäisen. Rakennukset 
ovat 2 - 4-kerroksisia, mikä avartaa katutilaa erityisesti osuu-
den Tapionkadun puoleisessa päässä. 

Viherkaistat rakennusten sivuilla ovat pääosin melko kapei-
ta. Puutarhakadun pohjoispuolen asuinrakennusten seinus-
tat ovat paahteisia. 

Muuhun rakennuskantaan nähden uudehko ja hieman kor-
keampi kerrostalo erottuu idästä katsottuna ympäristöstään 
(mm. parvekerakenne ja rakennuksen yläosa). Samoin ka-
dun pohjoispuolen rakennuksen paljas pääty erottuu idäs-
tä katsottuna. Matalan liikerakennuksen ikkunalinjat ovat 
selvästi erottuvia ja liikerakennuksen kontrasti viereiseen 
asuinrakennukseen nähden suuri (linjat, massoittelu).

Tellervonkadun ja Kalervonkadun välinen katuosuus
Rakennukset rajautuvat katutilaan porrastettuna, päädyis-
tään tai kulmistaan. 

Liiketiloja kivijalassa

Liuskekivimuuri ja  
puuaita tilanrajaajana

Suurikokoinen puu hyvin 
lähellä rakennusta

Liiketiloja kivijalassa

Liiketiloja kivijalassa

Pylväsmäiset puut peh-
mentävät parvekkeilla 
porrastettua seinälinjaa

Puusto sekä pensasistutukset pehmentävät edelleen rajau-
tumista ja yleisilme katuosuudella on vehreä sekä puolivar-
joisa erityisesti Tellervonkadun puoleisessa päässä. 

Kulmikas kerrostalon pääty ja muurirakenteet erottuvat sel-
västi idästä tultaessa.

Kalervonkadun	ja	Puistokadun	välinen	katuosa
Pohjoispuolella on päiväkoti, jonka puustoinen pihan reuna 
pensasistutuksineen ja piha-aitoineen rajautuu katutilaan. 
Katuosan eteläpuolella on pääosin 3-kerroksisia kerrostalo-
ja. Toinen taloista rajautuu katutilaan koivujen rytmittämien 
sisäänkäyntien kautta, toisen kerrostalon pohjakerros on 
paikoitustilana ja tilanrajaus yksityisen piha-alueen ja julki-
sen katutilan välillä voisi olla nykyistä selkeämpi.

Yleisilme katuosuudella on vehreä ja avarahko (erityisesti 
pohjoispuolella).
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Kaupunkikuvalliset	tavoitteet

Kuva 12. Puutarhakadun kaupunkikuvalliset tavoitteet.

Kyllikinkadun ja Tapionkadun välinen katuosuus
Kasvillisuutta voidaan käyttää katuosalla yhtenäisyyden 
luomiseen, kirkon ja kulmakerrostalon paahteisuuden vä-
hentäminen sekä pehmentämään rakennusten katukuvas-
sa korostuneita päätyjä. 

Lisäksi tilanjakoa voi selkeyttää kirkon edustalla, esimerkik-
si kivirivin tai muun vastaavan pintamateriaalin avulla.

Tapionkadun ja Tellervonkadun välinen katuosuus
Kasvillisuutta voidaan käyttää katuosalla pohjoispuolen ker-
rostalojen paahteisuuden vähentämiseen. Lisäksi voidaan 
tutkia onko kasvillisuuden avulla mahdollista yhtenäistää 
liikerakennuksen ja viereisen kerrostalon jäsentymistä toi-
siinsa. Nykyisellään liikerakennuksen vieressä kasvava puu 
pehmentää rakennuksen kulmaa, mutta puu jouduttaneen 
jossain vaiheessa poistamaan paikkaan nähden liian suuri-
kokoisena. 

Katu on melko jyrkästi itään viettävä, mikä huomioidaan hu-
leveden hallintarakenteiden sijoittamisessa (huleveden jaot-
telu hallittavissa oleviin osiin).

Tellervonkadun ja Kalervonkadun välinen katuosuus
Katukuva on nykyisellään jo vehreä. Kasvillisuuden sijoitta-
misessa on otettava huomioon koko Puutarhakadun kasvil-
lisuuden riittävä yhtenäisyys ja katutilan hahmotettavuus. 

Katu on melko jyrkästi itään viettävä, joten huleveden hal-
linnassa korostuu huleveden jaottelu hallittavissa oleviin 
osiin.

Kalervonkadun ja Puistokadun välinen katuosa
Jo nykyisellään vehreässä katukuvassa kasvillisuuden si-
joittamisessa on jatkossa otettava huomioon koko Puutar-
hakadun riittävä yhtenäisyys ja katutilan hahmotettavuus.

Lisäksi tilanjakoa voidaan selkeyttää kulmakerrostalon si-
vulla, esimerkiksi kivirivin tai muun vastaavan pintamate-
riaalin avulla.

Kasvillisuuden käytön tavoitteita ja mahdollisuuksia koko 
kadulla 

Kasvillisuutta tulee käyttää koko katuosuudella siten, et-
tä saavutetaan katutilan riittävä yhtenäisyys ja hahmotetta-
vuus. Katutilan kasvillisuudella voi olla paikoin mahdollista 
vähentää merkittävästi viereisten rakennusten paahtei-
suutta ja edistää siten sisätilojen kesäaikaista viihtyisyyttä. 
Kasvillisuutta hyödynnetään hulevesien hallintarakenteissa.
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2.3.	 Liikenne	ja	kunnallistekniikka	

Katu on nykyään kaksikaistainen, jossa on lisäksi pysäköin-
tipaikat pohjoispuolella. Katu on kokonaan asfalttipintainen 
ja reunakivet ovat graniittia. Katualue on n. 15 metriä poik-
kileikkaukseltaan ja se on jaettu kahteen jalkakäytävään 
(2 x 2,5 m), ajorataan (9,0 m) ja reuna-alueisiin (2 x 0,5 m). 

Kadun harja on ajoradan keskellä ja kallistukset ohjaavat ve-
det ajoradan reunoille, josta ne ohjataan edelleen reunaki-
villä sadevesikaivoihin. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee vä-
lillä 1 - 5,5 %.

Kadun rakennekerrokset eivät ole nykyisellään kovin pak-
sut, maksimissaan noin 61 - 121 cm.

Kuva 14. Poikkileikkaus kadun nykytilanteesta.

Kuva 13. Kadun poikkileikkaus alkuperäisten suunnitelmi-
en mukaan.

Vanhojen kiinteistöjen kohdilta otettujen kairaustietojen 
mukaan maaperä vaihtelee karkeasta hiekasta saviseen silt-
tiin. Kova pohja on tullut vastaan vaihtelevasti n. 4 - 7 met-
rin syvyydessä.

Kuva 15. Pituusleikkaus kadun nykytilanteesta.



16

Puutarhakadun	nykyinen	maanalainen	kunnallistekniikka:

• Hulevesiviemäri
* Välillä Kyllikinkatu – Tapionkatu ja Kalervonkatu – Puis-

tokatu 800 (rak. 1970 ja 1960), välillä Tapionkatu – Ka-
lervonkatu 600 (rak. 1970)

• Jätevesiviemäri
* Välillä Kyllikinkatu – Tapionkatu 200, välillä Tapionka-

tu – Puistokatu 700x800 (rak. 1946)
• Vesijohto 250 (rak. 1946)
• Elisan kaapelit
• Telian kaapeli
• Sähkökaapelit
• Kaukolämpöputki

* Välillä Kyllikinkatu – Tellervonkatu kadun pohjoispuo-
lella

* Välillä Tellervonkatu – Kalervonkatu kadun eteläpuo-
lella.

Kuva 17. Kaukolämpöputken sijainti.

Kuva 16. Kadun nykyinen maanalainen kunnallistekniikka. 
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Kuva 18. Kaukolämpöputken poikkileikkaus.

Kuva 19. Pysäköintipaikkojen käytön tarkastelu 5.4., 7.4. ja 12.4. keväällä 2017 (Timo Vuoriainen, Jyväskylän kaupunki).

Pysäköintipaikkoja on yhteensä 46 kpl ja niiden käyttöaste on mel-
ko suuri. Käyttöastetta on tarkasteltu 5.4., 7.4. ja 12.4. ja todettu että 
noin 15 – 35 prosenttia paikoista on ollut tyhjinä.

Katujakso 1 (11 ap) Katujakso 2 (13 ap) Katujakso 3 (10 ap) Katujakso 4 (12 ap) Koko katu (46 ap)

Mittauspäivä kello käytössä vapaat
vapaiden 

osuus käytössä vapaat
vapaiden 

osuus käytössä vapaat
vapaiden 
osuus käytössä vapaatt

vapaiden 
osuus käytössä vapaa

vapaiden 
osuus

ke 5.4.2017 19:35 9 2 18,2 % 9 4 30,8 % 4 6 60,0 % 8 4 33,3 % 30 16 34,8 %
pe 7.4.2017 9:25 11 0 0,0 % 13 0 0 9 1 10,0 % 6 6 50,0 % 39 7 15,2 %
ke 12.4.2017 12:30 9 2 18,2 % 13 0 0 10 0 0,0 % 7 5 41,7 % 39 7 15,2 %

Katujakso 1

Katujakso 3
Katujakso 4

Katujakso 2
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2.4.	 Valuma-alueet	ja	reitit

Nykyisellään Puutarhakadun hulevesilinjaan 600..800B joh-
tuu vesiä erillisviemäröidyltä alueelta. Puutarhakadun hule-
vesilinjaan purkaa vesiä Tellervonkadun ja Rajakadun hule-
vesiviemäreistä. Puutarhakadun hulevesilinja yhtyy kadun 
päässä Puistokadun hulevesiviemäriin, ja purkaa veten-
sä Tourujokeen. Viemäri jatkaa Tourujokeen hulevesilinjaa 
700x800B.  

Kuva 20. Puutarhakadun ja putken 700x800B valuma-alue (Rajakadun hulevesiselvitys Ramboll 2012). 

Tourujoki virtaa Jyväskylän kaupungin läpi, ja on vesistö-
alueen 14.29 Tuomiojärven – Palokkajärven purkureitti. Ve-
sistöalueen pinta-ala on 334 km2. Tourujoesta vedet johtu-
vat Jyväsjärven kautta Päijänteeseen (Kuva 20).

Putken 700x800B valuma-alue on n. 27 ha (Rajakadun hule-
vesiselvitys Ramboll 2012). 
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Puutarhakadun suunnittelualue jaettiin nykytilanteen mu-
kaan osavaluma-alueisiin korkeusmallista johdettujen 
luonnollisten virtausreittien perusteella (Kuva 21). Tontit 
keräävät tonttiliittymistä hulevedet, josta ne johtuvat Puu-
tarhakadun hulevesiverkostoon. 

Kuva 21. Nykytilanteen valuma-alueet luonnollisten virtausreittien perusteella, virtaussuunnat sekä hulevesiverkosto. Taus-
talla maastomalli. 
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Kuva 22. Nykytilanteen valuma-alueet ja luonnolliset virtausreitit taustakartalla (MML).

2.5.	 Pohjaolosuhteet	ja	pohjavedet

Alueella on kaksi vanhaa kairapistettä, joissa on hiekkaa 
pinnassa ja syvemmällä silttistä hiekkaa. Pohjaveden pin-
nasta ei ole tietoa. Pohjavesi ei arvion mukaan ole alueel-
la pinnassa. Pohjaolosuhteista ja pohjaveden pinnasta hae-
taan lisätietoa maaperätutkimuksilla sekä asennettavista 
pohjavesiputkista.

Pohjaveden purkautumissuunta on todennäköisimmin koh-
ti Tourujokea. Tourujoki on yli 10 metriä Puutarhakatua 
alempana. Tourujoen länsipenkereistä purkautuu pohjave-
siä Tourujokeen. 
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3.	 Yleissuunnitelma

3.1.	 Liikenne	ja	pysäköinti

Yleisuunnitelmassa Puutarhakadun liikennejärjestelyt on 
sovitettu uudestaan maksimaalisen hulevesien viivytystila-
vuuden mahdollistamiseksi. Kadulla on säilytetty kuitenkin 
riittävä määrä pysäköintipaikkoja, sekä jalkakäytävät mo-
lemmin puolin katua.

Katualueelle on suunniteltu yhteensä 34 pysäköintipaikkaa, 
mikä on noin 74 prosenttia nykyisestä 46 pysäköintipaikas-
ta. Kadun tonttiliittymät pysyvät pääosin paikallaan ja suo-
jatiet ovat jatkossakin risteysalueilla. Pysäköintipaikkojen ja 
viherkaistan rytmittelyssä katualueella on otettu huomioon 
riittävän suuret tonttiliittymäalueet. Nykyinen pelastus-
paikka säilytetään kadun itäpäässä eteläpuolen kiinteistön 
edessä.

Kadun liikenteelliset muutokset:
• Kyllikinkadun ja Tapionkadun välinen kortteli säilyy kak-

sisuuntaisena.
* Ajorata (5,0 m)
* Pysäköintitaskut/viherkaista (2,25 m) ajoradan poh-

joispuolelle
* Viherkaista (1,75 m) ajoradan eteläpuolelle
* Jalkakäytävät kadun molemmin puolin 2,25 m
* Valaisimet reuna-alueelle (0,75 m)

• Katu muuttuu välillä Puistokatu – Tapionkatu yksisuun-
taiseksi itä-länsisuuntaisesti.

* Ajorata (4,50 m)
* Pysäköintitaskut/viherkaistat (2,25 m) ajoradan kum-

mallekin puolelle
* Jalkakäytävät kadun molemmin puolin 2,25 m
* Valaisimet reuna-alueelle (0,75 m)

• Pyöräily ajoradalla kumpaankin suuntaan (lakimuutok-
sen astuttua voimaan)

Kuva 23. Yksisuuntaisen katuosuuden poikkileikkausperiaate.

JK
Pysäköinti / 
viherkaista Ajorata JK

Pysäköinti / 
viherkaista

Kaapelit
Vesihuolto:          
hulevesi, jätevesi ja 
vesijohto

Kaukolämpö

0,75 2,25 2,25 3,00 2,25 2,25 0,75

Re
un

a-
al

ue

1,50

PP-kaista

• Nopeusrajoitus säilyy ennallaan (30 km/h)

PysäköintiViherkaista

salaoja

Pysäköinti

VE1 Vesi kasvillisuuden käyttöön

Kuva 24. Pysäköintialueen ja viherkaistan välisen veden johtamisen pituusleikkausperiaate
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3.2.	 Kunnallistekniset	muutokset

Katu saneerataan yleissuunnitelman mukaisesti kokonaan.

Kadun pituuskaltevuus pysyy melko ennallaan, mutta poik-
kileikkauksen tasolla tasaus muuttuu seuraavasti:
• Välillä Kyllikinkatu – Tapionkatu ajorata kallistaa poh-

joispuolelle.

• Välillä Tapionkatu –Puistokatu ajorata kallistuu kahteen 
suuntaan keräten hulevesiä pysäköintipaikkojen reu-
noihin ja biosuodatusalueille.

• Kalervonkadun ja Puutarkadun risteyksessä korotetaan 
Puutarhakadun suojatiealueet.

Kuva 25. Puutarhakadun yleissuunnitelma, suunnittelualueen länsipää 

Ajorata ja taskuparkkipaikat erotetaan jalkakäytävistä gra-
niittisin reunakivin. Suojateiden ja itäpään pelastuspaikko-
jen kohtiin asennetaan alas lasketut reunakivet.
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Kadun maanalaisen infran muutokset:
• Jätevesi- ja hulevesiviemärit sekä vesijohto uusitaan ja 

sijoitetaan ajoradan alle.
• Kaivot uusitaan ja uudet sadevesikaivot (2 kpl) sijoite-

taan aina suojateiden länsipuolelle.

• Kaukolämpöputki siirretään jalkakäytävän alle kulke-
maan samalla puolella katua koko matkan.

• Muut kaapelit sijoitetaan toisen jalkakäytävän alle.
• Siirroissa otetaan huomioon, että vanhojen kanaalira-

kenteiden lähelle ei ole suotavaa rakentaa.
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Kuva 26. Puutarhakadun yleissuunnitelma, suunnittelualueen itäpää.
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3.3.	 Hulevesien	hallinnan	ratkaisut

Hulevesien hallinnan ratkaisut tehdään siten, että kadun il-
me on yhtenäinen ja laadukas, ja ylläpidolliset toimenpiteet 
ovat linjassa keskenään. 

Kuva 27. Huleveden hallinta- ja käsittelykeinot valuma-alueen eri osissa ovat erilaisia.

Hulevesien hajautettu hallinta-
mikrotaso / latvavedet

Läpäisevät päällysteet

Viherkatot

Biosuodatus – hulevesien
laadullinen hallinta

Avoimet imeytysrakenteet –
puhtaiden hulevesijakeiden
imeyttäminen

Avoimet viivytyspainanteet
ja –kaivannot sekä
hulevesialtaat – ensisijaisesti
vettä viivyttäviä rakenteita

Veden johtaminen
avojärjestelmässä - kourut, 
avo-ojat, viherpainanteet

Maanalaiset rakenteet –
johtaminen putkijärjestel-
mässä sekä huleveden
maanalaiset viivytys- ja
imeytysrakenteet

Hulevesien johtaminen

Hulevesien hallintakeinoja –
makrotaso /alajuoksu, kokoavat
menetelmät

Hulevesikosteikot, pysyvä
matala vesipinta ja
monipuolinen kasvillisuus; 
viivyttäminen ja laadullinen
hallinta

Hulevesilammikot, 
hulevesialtaita, jossa on 
pysyvä avovesipintainen osa 
sekä reunoilla kasvipintaista 
viivytystilavuutta; 
viivyttäminen ja 
jonkinasteinen laadullinen 
hallinta

Tulvimisalueet

Avojärjestelmät –
avo-ojat, kanavat, 
tulvareitit

Putkijärjestelmät

Rakenteissa voi tapahtua samanaikaisesti erilaisia vesiprosesseja kuten
huleveden viivytystä, imeytystä, haihdutusta, vedenohjausta ja puhdistusta
- rakenteita voidaan kuitenkin luokitella ensisijaisen prosessin mukaan
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Kuva 28. Puutarhakadun hulevesien hallinnan periaatteita.

3.3.1.	 Biosuodatusrakenteet

1. Kitakaivot, 
imeytyskaivot

- Ohjaus
rakennekerroksiin

Sadanta ja pintavalunta

1. Biosuodatus

-kasvillisuuden
hyödyntäminen
(puut, pensaat, muut)

1. Läpäisevät
materiaalit

- Avoin asfaltti, 
betonikiveys, nurmikivet, 

4.Hulevesiviemärit

2. Rakennekerrokset
Biohiili

Kevytsora
Turvetuhka

3. Salaojat 3. imeyntä
Vaikuttavat: Kallio, 
maaperä, sijainti, 
pohjavesi

Leca-sora+ biohiili Biohiili

Turve Biohiili

Kuva 29. Biosuodatusrakenteiden jaottelu kortteleittain.

Puutarhakadun kortteleissa on biosuodatuspainanteen kasvualustarakenne 
seuraavalla jaottelulla:
• Kyllikinkatu – Tapionkatu: Leca-sora + kasvualusta, sekä pensaspainan-

teet biohiili + murske
• Tapionkatu – Tellervonkatu: Biohiili + murske
• Tellervonkatu – Kalervonkatu: Turve + kasvualusta
• Kalervonkatu –  Puistokatu: Biohiili + murske.

Yksittäispuiden kantavissa kasvualustoissa käytetään koko kadulla rakennet-
ta, joka koostuu biohiilestä (n.10 %) ja karkeasta kiviaineksesta.
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Biosuodatusrakenteet koostuvat lammikoitumistilasta, kas-
vukerroksesta, siirtymäkerroksesta, salaojakerroksesta ja 
tarvittavilta osin bentoniittimatosta. Suodatusrakenteiden 
pohjalle asennetaan salaojat, jotka johtavat ylimääräiset ve-
det sadevesikaivoihin.

Kuva 31. Virtausta hidastava patorakenne.
Kuva 30. Biosuodatusrakenteen periaate.

Tapionkadun ja Tellervonkadun välisen korttelin biohiilira-
kenteeseen tehdään muutamia virtausta hidastavia kynnyk-
siä, jotta veden kulkua saadaan viivytettyä.

Kaikkien läpäisevien pinnoitteiden sekä biosuodatusaluei-
den alle tulee salaojitus. Biosuodatusrakenteiden ympärille 
ehdotettiin asennettavaksi bentoniittimatto varmistamaan, 
että vettä ei valu kohti rakennusten kellareita. 

Itäisimpään, tyypillisen kasvualustarakenteen kohdalla on 
jätetty bentoniittimatto pois pohjasta, jotta voidaan kokeil-
la imeytystä maaperään ja näin ylläpitää pohjaveden muo-
dostumista ja luontaista vesitaloutta. Pohjalle asennetaan 
kuitenkin salaoja. Virtaussuunta ja myös arvioitu pohjave-
den gradientti on kohti Tourujokea, sekä lisäksi rakenteen 
välittömässä läheisyydessä ei ole rakennuksia (kts. kappa-
le 4 mitoitukset). 

Tellervonkadun ja Kalervonkadun välisen korttelin turvera-
kenteeseen tehdään lammikoitumistilan lisäksi uomamai-
nen muotoilu, joka mutkittelee ja laajenee muutamissa koh-
din lammikoitumispaikaksi.

Kuva 32. Esimerkkejä kadun välikaistalle tehdyistä biosuodatus- ja biopidätysrakenteista.
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3.3.2.	 Pinnoitteet

Läpäiseviä pinnoitteita on tutkittu Suomessa muutamissa 
pilottikohteissa. VTT:n julkaiseman ohjeen mukaisesti:

Vettä läpäisevät päällysteet – käsikirja suunnitteluun, raken-
tamiseen ja ylläpitoon (http://www.vtt.fi/files/sites/class/
D3_2_CLASS_WP3_Guidelines2015.pdf):

Läpäisevien	päällysteiden sovelluskohteet: 
• alimpien katuluokkien kadut, 
• kevyen liikenteen väylät,
• pysäköintialueet,
• välialueet,
• peli-, urheilu- ja liikunta-alueet,
• pihat, torit ja kentät sekä yhdistetyt alueet (Wahlgren 

& Kling 2013).

Parhaiten läpäisevät materiaalit soveltuvat vähäliikenteisil-
le alueille normaalia pienemmän kulutuskestävyyden takia. 

Läpäiseviä	päällysteitä	ei	suositella	tai	ne	eivät	sovellu:
• kohteisiin, joissa on teollista toimintaa, raskasta liiken-

nettä tai tienpinnan kulutus on muuten suuri. Mikäli 
tien tai kadun keskivuorokausiliikenne on yli 1000 au-
toa / vrk, läpäiseviä päällysteitä ei tule käyttää. 

• runsaasti hiekoitettavat kohteet tai alueet, joissa pin-
tavalumavedet sisältävät paljon hienoainesta; (rakenne 
tukkeutumisherkkä) 

• alueilla, joilla hulevesien laatu voi olla huono esim. teol-
lisuusalueet 

• alueilla, joilla rakenteen läpi suotautuva ja maahan 
imeytyvä vesi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin 

• pohjavesialueilla voidaan käyttää vain hyvin harkituissa 
kohteissa asuinkortteleissa ja kevyen liikenteen alueilla

Laaditussa Puutarhakadun yleissuunitelmassa on huomioi-
tu aiheesta laaditut ohjeet ja suositukset.

Puutarhakadun pinnoiteperiaatteet ovat seuraavat:
• ajorata ja kevyen liikenteen väylät asfalttia
• reuna-alueet betonikiveystä
• parkkitaskut nurmikiveystä (betonia) tai avointa asfalt-

tia
• yksittäispuiden alustat ja pienet saarekkeet pääosin 

isoa noppakiveä.

Parkkitaskujen nurmikiveyksissä voidaan kokeilla erilaisia 
kivityyppejä, mutta kadun ilmeen tulisi olla kuitenkin yhte-
näinen. Betonikiveykset saumataan nurmisaumoin ja yksit-
täispuiden noppakiveykset toteutetaan leveällä saumalla jo-
ka täytetään salaojasoralla.

Puutarhakadun itäpäässä, kadun eteläpuolella sijaitsevan 
kerrostalon pelastuspaikka ja ajoliittymäalue toteutetaan 
myös läpäisevällä kiveyksellä. Kiveyksen ajoradan reunaan 
asennetaan alas laskettu reunatuki.

Avointa asfalttia asennetaan Tapionkadun ja Tellervonka-
dun välisen korttelialueen taskuparkkipaikkoihin.

3.3.3.	 Veden	johtaminen

Vedet reuna-alueelta ja jalkakäytävältä ohjataan kallistuksin 
kouruihin tai vettä ohjaaviin kiviraitoihin, jotka ovat parkki-
taskujen kohdalla parkkipaikan reunassa ja biosuodatuksen 
kohdalla välikaistan reunassa.

Parkkipaikkojen reunakourut tehdään esimerkiksi muuta 
pinnoitetta alempana kulkevilla kahden tai kolmen nupuki-
ven raitoina, jotka ohjataan biosuodatusrakenteeseen mii-
nusreunakivelle.

Biosuodatusrakenteen reunakourut voivat olla esimerkiksi 
luonnonkivistä tehdyt kourut, jotka keräävät isomman kiin-
toaineksen (hiekan, tupakantumpit) ja päästävät veden bio-
suodatusrakenteeseen. Korut voidaan myös toteuttaa beto-
nista tehtyinä erityiselementteinä.

Kuva 33. Nurmikiveys Kuva 34. Betoninen kouru.
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Ajoradalta vedet ohjataan biosuodatusrakenteisiin joko suo-
raan ajoradalta tai parkkipaikkojen kautta. Suunnitelmiin 
merkittyihin kohtiin reunakivilinjaan tehdään osio ”miinus-
tason” reunakiveä, millä varmistetaan veden pääsy reunaki-
ven yli biosuodatusalueelle. Biosuodatusalueiden ylivuodot 
toteutetaan asentamalla riittävän pitkä reunakivilinja muu-
tama senttimetri kasvukerroksen pintaa ylemmäs, jotta vesi 
lammikoituu kunnolla suodatusalueelle. Ylivuodon ylittävä 
vesi valuu pysäköintipaikkojen kautta edelleen sadevesikai-
voihin suojateiden kohdissa.

Biosuodatusalueiden ja läpäisevien päällysteiden läpi kul-
keutuvat vedet johdetaan salaojissa kadun hulevesiviemä-
rijärjestelmään.

Kuva 36. Alas laskettu reunakivi ja biopidätysrakenne.

3.3.4.	 Säiliöt

Hulevesisäiliölle on merkitty ohjeellinen paikka Puutarha-
kadulla Tellervonkadun itäpuolella, jossa katualue viettää 
n. 5% kaltevuudessa. Kyseisen järjestelyn avulla voitaisiin 
mahdollisesti johtaa Tellervonkadun hulevesiä pienemmäl-
lä putkella. Säiliö voidaan toteuttaa joko kasettirakenteena 
tai vaihtoehtoisesti yksinkertaisena louhetaskuna. Kasetti-
rakenne pyritään rakentamaan niin, että vesi ohjautuu ka-
pillaarisesti puiden juuristoon hyödynnettäväksi. 

Säiliöön vievä putki tulee kaivosta normaalin hulevesiput-
ken alapuolelta niin, että vettä menee pienillä virtaamilla 
biosuodatusalueelle ja tulvatilanteessa/isommilla virtaamil-
la hulevesiverkostoon. 

Putken korkotasot, mitoitus ja kasettirakenteen tarkempi 
toiminnallisuus tulee tarkistaa rakennussuunnitteluvaihees-
sa. 

Kuva 35. Hahlotus reunakivessä, esimerkkikuva.
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Kuva 37. Periaatepoikkileikkaus A – A

Kuva 38. Periaatepoikkileikkaus B – B
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Kuva 39. Periaatepoikkileikkaus C – C 

Kuva 40. Periaatepoikkileikkaus D – D
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3.4.	 Kasvillisuuden	periaatteet

Puutarhakadulla on tavoitteena käyttää monilajisena ja -ker-
roksisena kehittyvää, helppohoitoista kasvillisuutta. Bio-
suodatusrakenteisiin valitaan kasvustrategialtaan hyvin tai 
kohtuullisesti leviäviä monenlaisiin kosteusolosuhteisiin so-
peutuvia kasvilajeja, ja vältetään liian aggressiivisesti leviä-
viä ja toiset lajit tukahduttavia kasvilajeja. Valittujen kasvila-
jien juuristorakenteiden tulisi täydentää toisiaan. 

Lisäksi kasvillisuusvalinnoissa on otettava huomioon, et-
tä kasvillisuudella on katuympäristössä myös monia muita 
tehtäviä: kasvillisuus toimii mm. kaupunkikuvan vehreyttäjänä 
ja kaupunkitilan jäsentäjänä, pölyn sitojana ja pienilmaston 
säätelijänä.

Kadun yksittäispuille asennetaan runkosuojat ja maaritilät 
ja suodatusrakenteen puille tehdään nelipistetuenta. Puihin 
asennetaan tarvittaessa kastelupussit rakentamisen päät-
teeksi.

Kuva 41. Kasvillisuuden rooli katuympäristössä.

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
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Suositeltuja	kasvilajeja

Puut
Laji Kasvupaikka Kasvutapa Muuta

Alnus incana f. la-
ciniata ‘Johanna’- 
sulkaharmaaleppä

A-Pv Kuiva-Märkä 
Ra++ ; tulee toimeen 
kuivilla ja vähäravin-
teisilla paikoilla; sitoo 
ilmakehän typpeä; 
karike typpirikasta, 
helposti hajoavaa ja 
maata parantavaa

Pioneeripuulajina no-
peakasvuinen mut-
ta verrattain lyhyti-
käinen; kosteusolot 
vaikuttavat puun juu-
ristorakenteeseen 
(kuivilla paikoilla sy-
vempi juuristo kuin 
kosteilla kasvupai-
koilla)

Leppä kestää hyvin leik-
kaamista. Kokemuksia 
katupuukäytöstä ei juu-
rikaan ole ja katupui-
den saatavuus voi ol-
la huono

Betula pubescens 
– hieskoivu ja Be-
tula pubescens 
‘Rubra’ - puna-
koivu

A-Pv Kuiva-Märkä  
Ra++; tulee toimeen 
myös kuivilla ja vähä-
ravinteisilla paikoilla; 
karike ravinnerikasta  
ja maata parantavaa

Pioneeripuulajina no-
peakasvuinen mutta 
melko lyhytikäinen. 
Juuristo voi tunkeu-
tua syvälle maahan 
ja kyetä siten kuoh-
keuttamaan maata. 
Erityiset juuristora-
kenteet auttavat vä-
hähappisiin ja mär-
kiin kasvuoloihin 
sopeutumisessa. 

Koivut ovat hyviä pölyn-
sitojia. Koivut ovat mel-
ko arkoja maatäytöille, 
tiesuolalle ja runkovauri-
oille, mikä vaikuttaa nii-
den käyttöön katupuina. 
Punakoivu on löydet-
ty Oulun läheltä ja so-
veltuu parhaiten Poh-
jois-Suomen oloihin.

Fraxinus penn-
sylvanica - puna-
saarni

A-Pv  Tuore-Märkä 
Ra+++; viihtyy kalk-
kimailla; kasvu heik-
kenee kuivilla mail-
la; tarvitsee nuorena 
varjostusta

Nopeakasvuinen. Lehtosaarnea pieni-
kokoisempi ja sopeu-
tuvampi.  Keltainen 
syysväri aikaisin alku-
syksyllä.

Sorbus hybrida - 
suomenpihlaja

A-Pv Kuiva-Tuore 
Ra++

Melko nopeakas-
vuinen

Kestää hyvin ilmansaas-
teita ja tuulta. Kestää 
hyvin leikkaamista. Leh-
tii myöhään keväällä, 
mutta myös syysväri tu-
lee myöhään.

Köynnökset
Laji Kasvupaikka Kasvutapa Muuta

Humulus lupulus 
- humala

A-V Tuore-Kostea 
Ra++ ; auringon 
paahde  ja kuivuus 
altistavat lehdet  här-
mälle ja hyönteistu-
hoille; viihtyy parhai-
ten osin varjoisassa 
ja rehevässä kostei-
kossa

Kiertyy tukeen; ruo-
hovartinen

Kuihtuneet  versot voi 
olla syytä poistaa keväi-
sin; ‘Aureus’ –lajike vih-
reänkeltainen ja hidas-
kasvuisempi

Hydrangea ano-
mala subsp. peti-
olaris - köynnös-
hortensia

Pv-V, Tuore, Ra+++ 
ja hapan

Kiipeää kiipimäjuuril-
laan, aluksi hidaskas-
vuinen; 

Valkoiset kukat lop-
pukesällä. Menestyy 
vyöhykkeillä I-III ja tä-
tä pohjoisempanakin 
maanpeitekasvina. Kas-
via leikataan harvoin.

Clematis  tangu-
tica - kiinankelta-
kärhö

A-Pv, Kuiva-Tuore 
Ra+++, Ca+

Voimakaskasvuisia, 
ohutjuurisia. Uudet 
versot kasvavat juu-
rakosta, joten vanhat 
versot  voi tarvittaes-
sa poistaa. Lähtee 
keväällä hitaasti kas-
vuun.

Keltaiset kukat kesä-hei-
näkuussa. 

Clematis  mand-
schurica - mant-
suriankärhö

A-Pv, Kuiva-Tuore, 
Ra++

Viihtyy myös kuivas-
sa maassa. Matala-
kasvuinen (1-3 m). 
Talvenkestävä.

Valkoiset pienet kukat 
loppukesällä. Tarvittaes-
sa versot voi leikata alas 
varhain keväällä.
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Pensaat
Laji Kasvupaikka Kasvutapa Muuta

Diervilla lonice-
ra – keltavuohen-
kuusama; Dier-
villa  sessilifolia 
– rusovuohenkuu-
sama ja Diervilla x 
splendens - lamo-
vuohenkuusama

A-V Kuiva-Tuore 
Ra++

Kasvukorkeus n. 70-
100 cm; nopeakas-
vuisia maanpeitto-
pensaita

Lehtien väri vaihtelee 
kasvukauden aikana ja 
syysvärit näyttäviä

Ribes alpinum - 
taikinamarja

A-V  Kuiva-Kostea 
Ra++

Nopeakasvuinen, 
kasvukorkeus 100-
150 cm; melko syväl-
le kasvava leveä ja ti-
heä juuristo

Lehdet puhkeavat var-
hain keväällä. Kestää hy-
vin leikkaamista. Kestää 
myös tiesuolaa, auraus-
lunta ja tuulta

Salix purpurea 
‘Gracilis’ - kääpiö-
punapaju

A-Pv Tuore-Kostea 
Ra++

Nopeakasvuinen, 
kasvukorkeus 50-100 
cm; menestyy myös 
märillä mailla, koska 
tiheähaarainen juu-
risto tarvitsee vain 
vähän happea

Siro ja hoikkaoksainen 
pensas; versot puna-
ruskeita

Physocarpus opu-
lifolius ‘Minan-
ge’– keltaheisian-
gervo

A-Pv Kuiva-Kostea 
Ra++

Kasvukorkeus n.1-
1,5 m. Sopii monen-
laisiin kasvuolosuh-
teisiin

Lehtien väri vaihtelee 
kasvukauden aikana. 
Keväällä lehdissä puner-
tavia sävyjä, kesällä leh-
det keltaiset. Valkoiset 
kukat kesä-heinäkuussa.

Physocarpus opu-
lifolius ‘Little De-
vil’– purppurahei-
siangervo

A-Pv Kuiva-Tuore 
Ra +

Kestävä ja hillitys-
ti kasvava pensas, 
joka sopii monen-
laisiin kasvuolosuh-
teisiin; kasvukorkeus 
n. 70 cm

Viininpunaiset lehdet ja 
vaaleanroosat kukinnot

Ribes alpinum 
‘Pumilum’- pikku-
taikinamarja

A-V Kuiva-Kostea 
Ra+

Tiiviskasvuinen ja 
pienilehtinen lajike 
taikinamarjasta. Kas-
vukorkeus n. 80 cm

Sopii hyvin esim. mata-
liin aidanteisiin ja pensa-
saitoihin.

Perennat
Laji Kasvupaikka Kasvutapa Muuta

Lysimachia punc-
tata – tarha-alpi

A-Pv Kuiva-Kostea 
Ra++

Nopeakasvuinen ja 
maavarsien avulla le-
viävä, juuret kasva-
vat n. 30 cm syvyy-
delle,  kasvukorkeus 
60-100 cm 

Keltainen kukinta pää-
osin heinäkuussa. Voi 
olla liian voimakkaas-
ti leviävä.

Sanguisorba offi-
cinalis – rohtolup-
pio, punaluppio

A-Pv Kuiva-Kostea 
Ra ++ (sietää paah-
detta, mutta suosii 
tuoretta tai kosteaa 
kasvualustaa)

Kestävä ja hilli-
tysti leviävä la-
ji; rentoversoinen ja 
pienikukkainen; kas-
vukorkeus 50-100 cm

Tummanpunaruskeat 
kukat 

Stachys macrant-
ha - jalopähkämö

A-Pv Kuiva-Kostea 
Ra++ (parhaimmil-
laan melko viileässä 
ja turoeena pysyväs-
sä kasvupaikassa)

Kestävä ja kohtalai-
sen nopeasti leviä-
vä laji; kasvukorkeus 
30-50 cm

Versoo melko aikaisin 
keväällä, punavioletti 
kukinta heinäkuussa

Geum coccineum 
‘Borisii’ - tulikel-
lukka

A-Pv Kuiva-Kos-
tea Ra++ (ei viihdy 
paahteessa)

Kestävä ja hitaah-
kosti leviävä; juu-
ret maanpinnasta n. 
20 cm:n syvyyteen 
saakka; kasvukor-
keus 20-40 cm

Oranssit kukat kesä-
kuussa

Arrhenatherum 
elatium subsp. 
bulbosum ‘Varie-
gatum’ - kirjohei-
näkaura

Pv, Tuore-Kostea, 
Ra ++

Leviää hillitysti, kas-
vukorkeus n. 40-
50 cm

Sporobolus he-
terolepis, kariste-
heinä

A-Pv, Kuiva-Tuo-
re,  Ra ++, juurrut-
tuaan sietää hyvin 
kuivuutta

Hidaskasvuinen, 
mutta pitkäikäinen 
laji, jolla mätästä-
vä kasvutapa; leh-
distö 30 cm, kukin-
to 80 cm

Kaunis syysväri, sopii 
hyvin perennojen kans-
sa käytettäväksi siron 
ja ilmavan kasvutapan-
sa vuoksi

Carex ovalis, 
jänönsara

A-Pv, Kuiva-Märkä, 
Ra ++

Kestävä luonnonlaji; 
lehtiruusuke jäykkä 
ja matala; kestää jon-
kin verran kulutusta, 
40 cm

Ruskea kukinto
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Reunakasvillisuus
Laji Kasvupaikka Kasvutapa Muuta

Bistorta major - 
isokonnantatar

A-V Kuiva-Kostea 
Ra ++ 

Nopeasti leviävä 
peittoperenna, jo-
ka menestyy myös 
vaikeissa kasvupai-
koissa; kasvukorkeus 
40/80 cm

Voi olla liian voimak-
kaasti leviävä ja kara-
ta myös veden mukana 
kasvupaikalta. Roosat 
kukat kesä-heinäkuussa

Alchemilla mollis 
- jättipoimulehti

A-Pv Tuore-Kostea 
Ra++

Kestävä ja hillitys-
ti leviävä laji; mätäs-
mäinen kasvusto on 
hyvin tiivis; kasvu-
korkeus 30-50 cm

Voi tarvita aika ajoin 
kasvuston jakamista. 
Keltainen kukinta kesä-
kuulta elokuulle.

Stachys macrant-
ha - jalopähkämö

A-Pv Kuiva-Kostea 
Ra++ (parhaimmil-
laan melko viileässä 
ja turoeena pysyväs-
sä kasvupaikassa)

Kestävä ja kohtalai-
sen nopeasti leviä-
vä laji; kasvukorkeus 
30-50 cm

Versoo melko aikaisin 
keväällä, punavioletti 
kukinta heinäkuussa

Geum coccineum 
‘Borisii’ - tulikel-
lukka

A-Pv Kuiva-Kos-
tea Ra++ (ei viihdy 
paahteessa)

Kestävä ja hitaah-
kosti leviävä; juu-
ret maanpinnasta n. 
20 cm:n syvyyteen 
saakka; kasvukor-
keus 20-40 cm

Oranssit kukat kesä-
kuussa

Pohjakerros
Laji Kasvupaikka Kasvutapa Muuta

Glechoma hede-
racea - maahu-
mala

A-V Kuiva-Kostea 
Ra+

Nopeasti leviävä, 
maanmyötäinen ja 
pintarönsyinen peit-
toperenna; hyvä ja 
kestävä aluskasvi;

Lamium galeob-
dolon ‘Florenti-
num’ - keltapeippi

A-V Kuiva-Kostea 
Ra++

Voimakkaasti leviä-
vä ja nopeasti pinta- 
ja maarönsyillä leviä-
vä laji; kasvukorkeus 
20-30 cm

3.5.	 Ylläpidon	periaatteet

Biosuodatusalueille istutettava kasvillisuus on helppohoitoista ja monimuotois-
ta ja -kerroksellista. 

Aluskasvillisuuden tulisi olla kerran tai kaksi kertaa vuodessa hoidettavaa. Reu-
nakivilinjan aukoista ja jalkakäytäviltä ohjattavan veden mukana kulkeutuva 
hiekka ja isompi kiintoaines kerätään reunakivilinjan kouruihin sekä aukkojen 
sisäpuolella oleville kiveysalueille ylläpito helpottamaan.

Läpäisevän kiveyksen tai asfaltin päälle ei ole suositeltavaa läjittää lunta.

Säännölliset ylläpitotoimenpiteet:

Biosuodatusrakenteet
• pinnan läpäisevyyden tarkistaminen 
• roskien ja muun suuren kiintoaineksen poistaminen
• kasvillisuuden kunnon tarkistaminen
• eroosion aiheuttamat vauriot painanteessa
• aggressiivisten kasvilajien poistaminen
• kynnysrakenteiden padotuskorkeuksien tarkistaminen
• kasvillisuusvalinnoissa on huomiotava lumien kasaaminen istutusalueille.

Pinnoitteet
• nurmikivettyjen alueiden nurmikonleikkaus
• vettä keräävien painanteiden poistaminen (pinnoitteen puhdistus)
• pinnoitteen imurointi
• pinnoitteen siistiminen suuresta kiintoaineksesta (lehdistä tms.)
• tarvittaessa pinnoitteen korjaaminen

Veden	johtaminen
• sisäänotto- ja ylivuotorakenteiden puhdistaminen etenkin suuresta kiin-

to-aineksesta (lehdet, roskat ym.).
• ylivuotorakenteiden ja tulvareittien toimivuuden tarkistaminen.
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Erityisiä	huomioita	talven	aikaisesta	ylläpidosta	ja	toiminnallisuudesta:
(lainaukset raportin http://www.vtt.fi/files/sites/class/D2_4_CLASS_WP2_Winter_Performance.pdf tiivistelmästä)

Läpäisevän pinnoiteratkaisun routimi9nen on mahdollista, jos 
sen alla on routiva maaperä. Liian usein toistuvaa maaperän 
routimista johon liittyy haitallista routanousua, voidaan ehkäis-
tä normaaleilla routimisen ehkäisytavoilla ja suunnittelumene-
telmillä. Maapohjan täydellinen routasuojaus on kaikkein kallein 
menettely eikä sitä yleensä pidetä välttämättömänä. On olemas-
sa havaintoja, joiden mukaan roudan syvyys läpäisevän pinnoit-
teen alla on pienempi kuin tavanomaisen tiiviin katurakenteen 
alla. Tämän katsotaan johtuvan huokoisen rakenteen eristäväs-
tä vaikutuksesta. Lisäksi sateet voivat sulattaa keväällä jäätynyttä 
maaperää tavallista nopeammin, kun sadevesi pääsee tunteutu-
maan läpäisevien rakennekerrosten läpi maapohjaan asti. Lisäk-
sin jos vesimäärä muodostuu läpäisevän pinnoitteen alla tavallis-
ta suurempi, kasvattaa se  lämpömäärää ja hidastaa jäätymistä. 
Toisaalta on myös havaittu, että ulkolämpötilan nopeat muu-
tokset voivat heijastua nopeasti rakennekerroksiin jolloin niiden 
lämpötila voi laskea tavallista nopeammin. Läpäisevien rakentei-
den routakäyttäytymisen osalta onkin vielä olemassa lisätutki-
mustarve, jotta pohjamaan routiminen ja sen suhde tavanomai-
sen rakenteen routimiseen voitaisiin ennakoida riittävän tarkoin.

Suomessa katurakenteiden routamitoitus tehdään tyypiilises-
ti tilastollisesti keskimäärin kerran 10 vuodessa esiintyvän pak-
kasmäärän perusteella. Päällysrakenteelle sallittava mitoitus-
routanousu määitetään päällysrakenteen toiminnallisten tai 
ulkonäollisten vaatimusten perusteella. Piha/katurakenteelle 
tyypillisesti sallittava routanousu kerran 10 vuodessa toistuval-
le talvelle on 50 – 100 mm. Huonosti vettä läpäisevillä pohjamail-
la käytetään kuivatusputkia läpäisevien päällysteiden yhteydes-
sä. Tällöin, jos rakennuskohteessa on odotettavissa pohjamaan 
epätasaista routimista, tulee päällysrakenteelle sallittua mitoitus-
routanousua pienentää eli päällysrakenteen paksuutta lisätä, jot-
ta kuivatusputkien pituuskaltevuudet säilyvät.

Itse läpäisevän rakenteen kantavan ja jakavan kerroksen routi-
misriski on erittäin pieni. Onkin yleistä olettaa, että näiden ker-
rosten routimista ei tapahdu. Riski on pieni, koska kerroksissa on 
suuri huokostilavuus ja huokoset ovat toisiinsa yhteydessä, jol-

loin rakenne ei pidätä vettä niin kauan, että se ehtisi haitallises-
sa määrin jäätyä. Periaatteessa näiden vettä varastoivien kerros-
ten routimisriski on suurimmillaan silloin, kun vesi siirtyy hitaasti 
erittäin pienen läpäisevyyden maaperään eikä vedelle ole muu-
takaan poistumistietä kuten putkitusta. 

Läpäisevän rakenteen pitankerroksen vedenläpäisevyyv piene-
nee, kun sen huokosrakenteeseen muodostuu jäätä. Kuitenkin 
on havaittu, että läpäisevän päällysteen vedenläpäisevyys pysyy 
riittävän suurena myös talvikautena. Päällyste pienentää pinta-
virtaammia myös talvella ja vesi voi varastoitua alla oleviin huo-
koisiin rakennekerroksiin. Koska sulava lumi voi siirtyä läpäise-
vän pintakerroksen läpi alaspäin eikä se jää läpäisevän rakenteen 
pintakerroksen päälle, pinnalle muodostuu tavallista vähemmän 
jäätä lämpotilan laskiessa sulamisvaiheen jälkeen. Suomen talvi-
kauden olosuhteissa ja huoltokäytännöissä läpäisevien pinnoit-
teiden vedenläpäisykyvystä tarvitaan kuitenkin vielä lisää käytän-
nön tietoa ja kokemuksia. Näitä voidaan jatkossa saada in-situ 
pilot -projekteissa. Todellisia luonnonolosuhteita vastaavaa käyt-
täytymistä, jossa merkitystä on mm. lämpötilavaihtelulla, sade-
määrillä ja niiden ajoittumisella sekä auringon säteilylämmöllä, 
on vaikea jäljitellä täysin laboratoriokokein. Pilot-projekteja on 
jatkossa syytä käynnistää eri puolilla Suomea ilmastoltaan toisis-
taan poikkeavissa paikoissa.

Vettä läpäisevien pinnoitteiden talvikauden aikainen huolto on 
pääosin samanlaista kuin muidenkin vastaavasti liikennöityjen 
alueiden huolto. Se sisältää kuitenkin joitakin huomioon otetta-
via lisätekijöitä. Säännöllinen auraus on tarpeen vedenläpäise-
vyyden ylläpitämiseksi. Auraamaton lumi voi tiivistyessään muo-
dostaa tiiviin jäisen pinnoitteen jolloin sulava vesi ei enää läpäise 
pintaa ja pääsee siirtymään alapuolisiin vettä vastoiviin kerrok-
siin. Aurauksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tietyt tekijät lä-
päisevän pinnan vaurioitumisen ehäkisemiseksi; auran ja pinnan 
välissä tulisi olla pieni rako tai auran alareunassa voidaan käyt-
tää muovi- tai kumireunust joka pehmentää aurauksen kulutta-
vaa vaikutusta.

Tietyin edellytyksin myös liukkauden torjuntaa eli suolausta ja 
hiekoitusta voidaan tehdä. Jos suolausta joudutaan tekemään, 
sen tulisi olla mahdollisimman vähäistä. Suola siirtyy suurella to-
dennäköisyydellä suoraan alapuoliseen maaperään ja pohjave-
teen mikäli vettä läpäisevään pinnoitteiseen ei sisälly putkitus-
ta, joka johtaa veden toisaalle. Jos hiekoitus on tarpeen, tulisi 
käytettävän hiekoitushiekan olla rakeisuudeltaan mahdollisim-
man karkeaa ja joissakin tapauksissa mieluiten lisäksi pestyä eli 
ilman hienoainesta. Joka tapauksessa pinnan vedenläpäisevyyt-
tä on mahdolista ylläpitää huolehtimala asianmukaisesta, tehok-
kaasta ja säännöllisestä puhdistuksesta. Vedenläpäisevyyttä ja 
sen mahdollista alenemista voidaan seurata yksinkertaisin pin-
tamittauksin.

Läpäisevän päällysteen lämmönjohtavuuden ja paksuuden avul-
la voidaan myös arvioida läpäisevän pinnan liukkausriskiä alku-
talvesta. Lämmönjohtavuudet tulisi määrittää kokeellisesti. Hy-
vin eristävä päällyste pienentää masta vapautuvan lämmön 
ylöspääsyä, jolloin pinta voi olla selvästi kylmempi kuin perintei-
sen päällysteen pinta. Toisaalta läpäisevä päällyste reagoi taval-
lista nopeammin ulkoisiin olosuhteisiin ja erityisesti vesi pääsee 
sulattamaan sitä ja alapuolista maaperää. 

Talvisuolauksen tarve ja sen teho on erilainen vilkkasti liikennöi-
dyillä väylillä ja toisaalta esimerkiksi parkkialueilla ja muilla alhai-
sen nopeuden ja pienen liikennemäärän alueilla. Esimerkiksi val-
tateiden , joissa pintana on avoin asfaltti, suolaustarpeesta ja sen 
tehosta on saatu osin ristiriitaisia tuloksia. Joidenkin tutkimus-
ten mukaan suolaustarve on tavallista pienempi suhteessa ta-
vanomaiseen asfalttiin, mutta joidenkin tutkimusten mukaan se 
on suurempi. Koska avoimen asfaltin lämmönjohtavuus on taval-
llista pienempi, voi sen pinta olla 1 - 2 °C, joskus jopa 4 °C, alhai-
sempi kuin tavanomaisen asfaltin pinta. Toisaalta sulanut vesi ei 
jää vettä läpäisevälle pinnalle eikä näin ollen myöskään muodos-
ta jääkerrosta lämpötilan laskiessa. Vettä läpäisevän pinnoitteen 
suolauksen tarve on tyypillisesti suurimmillaan silloin, kun jäätä-

vä sade muodostaa liukkaan pinnan.
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3.6.	 Rakentamisen	vaiheistus	

Puutarhakadun rakentaminen toteutetaan osissa. Ensim-
mäisessä vaiheessa vuonna 2018 on suunniteltu toteutet-
tavaksi suunnittelualueen läntisin osuus jossa liikenne säi-
lyy kaksisuuntaisena. Muiden, yksisuuntaiseksi esitettyjen 
kortteleiden rakentamisaikataulu tarkentuu myöhemmin. 

3.7.	 Rakentamisenaikainen	hulevesien	hallinta

Rakentamisen aikana kiintoainespitoisia vesiä ei johdeta kä-
sittelemättä suoraan hulevesijärjestelmään. 

Pohjavedenpinta on nykyisen tiedon perusteella niin syväl-
lä, että kaivannot eivät ulotu pohjavedenpinnan alle. Mikäli 
kaivantoihin kertyy vettä poikkeuksellisissa sadetilanteissa 
ja vesiä joudutaan pumppaamaan, vedet johdetaan kiinto-
aineen suodatuksen kautta hulevesijärjestelmään.

3.8.	 Kustannusarvio	

Yleissuunnitelman karkea kustannusarvio on 0,8 M€. Suun-
nitelman kokonaiskustannusarvio tarkentuu seuraavassa 
katu- ja rakennussuunnitelmavaiheessa, kun maaperään ja 
pohjaolosuhteisiin liittyvät lähtötiedot sekä suunnittelutaso 
tarkentuvat. Biosuodatusjärjestelmien kustannusarviot pe-
rustuvat asiantuntija-arvioon. Kustannusarvio ei sisällä kun-
nallistekniikan, valaistuksen eikä johto- tai kaapelisiirtojen 
kustannuksia. 
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Kuva 42. Nykytilan valokuva ja havainnekuva väliltä Kyllikinkatu ja Tapionkatu . 
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Kuva 43. Nykytilan valokuva ja havainnekuvat väliltä Tellervonkadun ja Kalervonkatu  . 
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4.	 Mitoitus-	ja	toimivuustarkastelut

4.1.	 Mitoitussateet

Biosuodatusalueiden mitoituksessa käytettiin kerran viides-
sä vuodessa toistuvaa sadetapahtumaa, ja valuntakerroin-
ta 0,8. Valuntakertoimen arvioinnissa huomioitiin läpäisevät 
päällysteet. Kuitenkin suurin osa vesistä johtuu rakenteisiin 
päällystetyiltä asfalttialueilta.

Taulukko 1. Mitoitussateet

 Intensiteetti (l/s/ha) kesto (min)

HQ1/5 Nykyinen 150 10

HQ1/5 Tulevaisuus, il-
mastonmuutoksen 
vaikutus 180 10

4.1.1.	 Storm-Tac	ohjelma

Malliin syötettiin rakenteiden perustiedot, maakerrosten sy-
vyydet, raekoot, sekä maaperän huokoisuus. Ohjelmaa var-
ten arvioitiin eri biosuodatusalueille niiden maakerrosten/
suodatuskerrosten vedenjohtokyky sekä vedenpidätyskyky. 
Muita laskennassa käytettyjä parametreja olivat rakentei-
den valuma-alueet, teholliset pinta-alat (valuma-alue x va-
lumakerroin) sekä salaojaputkien purkuvirtaamat, käsittely-
rakenteen lammikoitumissyvyys, pinta-ala, sekä sen osuus 
valuma-alueesta. Lisäksi laskennassa olleita oletuksia oli 
mm. kasvillisuuden peitteisyys/osuus biosuodatusraken-
teen pinta-alasta, ja rakenteet katsottiin kokonaan kasvi-
peitteisiksi. Kulkeutumismatka on laskettu jokaisen valu-
ma-alueen kauimmaisesta pisteestä purkukaivoon. 

Kaikki valuma-alueet koostuvat maankäyttömuodosta ”lo-
cal street with curbs” ja kaikille on käytetty valumaker-
toimena 0,8. Kuhunkin biosuodatusjärjestelmään kulkeu-

tuvien vesimäärien arvioinnissa otettiin huomioon sen 
yläpuoliset osavaluma-alueet (esim. VA1.1 + VA1.2) kunkin 
kadun valuma-alueella (Taulukko 2). 

Kuva 44. Puutarhakadun valuma-alueet.

Climate factorina käytettiin arvoa 1,25, joka on ruotsalainen 
suositus alle 1 h sateille, joissa on huomioitu ilmastonmuu-
toksen vaikutus. Hulevesien laadun arvioinnissa on käytet-
ty Tukholman viitearvoja. 

Laskennassa huomioitiin vain biosuodatusalueet, ja läpäi-
sevät päällysteet katsottiin virtausta hidastaviksi rakenteik-
si. Niistä tapahtuvan suotautumisen oletettiin olevan vähäi-
sempää kuin biosuodatusrakenteissa. 

Biohiilen vedenjohtavuus arvioitiin heikommaksi kuin le-
ca-soran ja turpeen (VTT tutkimusraportti, helmikuu 2017). 

4.2.	 Hallintajärjestelmien	mitoittaminen	ja	toimin-
nallisuus

4.2.1.	 Toiminnallisuus

Hulevesioppaan (Kuntaliitto 2012) ohjeita: 
• Rakenteen ja vapaan pohjaveden pinnan välinen etäi-

syys vähintään yksi metri.
• Rakenteen pinnan ja valuma-alueen kaltevuuden tu-

lee olla < 5 %. Suuremmilla kaltevuuksilla pintoja tulee 
porrastaa, mutta pintojen tulee toisaalta olla hieman 
kaltevia (~1 %) ylimääräisen veden poisjohtamiseksi.

• Rakenne on varustettava ylivuotoreitillä.
• Rakennuksien alapuolelle (gradientin mukaan) sijoittu-

vien imeytysmenetelmien suojaetäisyys rakennuksista 
vähintään kolme metriä.
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• Rakennuksien yläpuolelle (gradientin mukaan) sijoit-
tuvien imeytysmenetelmien suojaetäisyys rakennuk-
sista tulisi olla vähintään kymmenen metriä. Lisäksi 
imeytysmenetelmän tulisi olla riittävän syvä, jotta ve-
den kulkeutuminen rakennuksen perustuksiin voitai-
siin välttää.

• Imeytyskerroksen pohjan tulisi ulottua roudattomaan 
syvyyteen tai järjestelmä tulee varustaa salaojilla.

4.2.2.	 Mitoitus	ja	viivytyskapasiteetti

Kaikissa biosuodatusrakenteissa on käytetty rakenteen kes-
kimääräisenä lammikoitumissyvyytenä 15 cm. Lisäksi länti-
simmän kaksisuuntaisen kadun pensaspainanteille on las-
kettu 5 cm viivytystilavuus. 

Kokonaisuudessaan Puutarhakadulta muodostuu hulevesiä 
mitoitussateella HQ1/5 n. 55 m3 (nykytilanne) ja 66 m3 (ny-
kytilanne). Koko kadun viivytyskapasiteetti on 79 m3, mut-
ta kaikkia vesiä ei saada ohjattua biosuodatusrakenteisiin. 
Jatkossakin osa kadun vesistä ohjautuu läpäisevien päällys-
teiden kautta hulevesiverkostoon, eikä kaikkia vesiä saada 
ohjattua biosuodatusrakenteisiin.  Vesiä ohjataan kuitenkin 
näiltä osin myös yksittäispuiden käyttöön.  

Tällöin kokonaisuudessaan Puutarhakadun biosuodatusra-
kenteissa voidaan viivyttää kerran viidessä vuodessa toistu-
valla rankkasateella nykytilassa n. 36 m3 vettä ja tulevaisuu-
den sademäärällä n. 44 m3. 

Lammikoitumistilat (viivytskapasiteetti) ovat hieman mitoi-
tustilavuutta suuremmat (Taulukko 2), mutta ne voivat to-
dellisuudessa muuttua vielä tarkemmassa rakennussuun-
nittelussa. 

Taulukko 2. Biosuodatusrakenteiden pinta-alat, tarvittavat viivytystilavuudet sekä lammikoitusmistila (15 cm syvyydellä).

Virtaama Tarvittava viivytystilavuus Lammikoitumistila

Valuma-alue Rakenne A HQ1/5 Nyky HQ1/5 Tulevaisuus Nykytila HQ1/5 Tulevaisuus HQ 1/5 Viivytyskapasiteetti

ha l/s l/s m3 m3 m3

VA1.1 Pensasalue 1,70

VA1.1.+-
VA1.2.

Leca-sora 0,12 17,6 21,1 5,1 6,7 7,7

VA1.2 Pensasalue 2,3

VA1.3 Pensasalue 1,7

VA2.1+-
VA2.2.

biohiili 0,06 9,1 11,0 4,4 5,3 11,6

VA3.1 biohiili 0,06 8,5 10,2 4,1 4,9 9,9

VA3.2 biohiili 0,05 6,8 8,2 3,3 3,9 12,9

VA4.1+-
VA4.2

turve 0,05 7,6 9,2 3,7 4,4 6,2

VA5.1+-
VA5.2

turve 0,06 9,4 11,3 4,5 5,4 12,0

VA6.1+-
VA6.2

biohiili 0,05 8,0 9,6 3,8 4,6 8,7

VA7.1+-
VA7.2

biohiili 0,05 7,4 8,9 3,5 4,3 4,8
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4.2.3.	 Vaikutukset	hulevesien	laatuun	–	Storm-Tac	mal-
linnuksen	tulokset

Verrattuna Tukholman viitearvoihin, pitoisuudet ylittyivät 
nykytilanteessa lyijyllä, kuparilla, elohopealla ja kiintoaineel-
la (SS). Kokonaisuudessaan green street ratkaisulla fosfori-
konsentraatio väheni n. 50 % ja typpi n. 40 % (Taulukko 4). 
Yksittäiset rakenteet poistivat fosforia n. 70 % ja typpeä n. 
50 % (Taulukko 3). Tarkemmat tulosteet on esitetty liittees-
sä 7. 

Mallinnuksessa huomioitiin vain varsinaiset biosuodatus-
rakenteet (ml. pensasbiohiilialueet), ei yksittäispuita. Nämä 
kuitenkin parantavat kadun hulevesien puhdistuskykyä vie-
lä tässä lasketusta. Läpäisevät päällysteet huomioitiin valu-
makertoimessa.

Taulukko 3. Biosuodatusalueiden haitallisten aineiden ja ravinteiden poistokyky (%).

VA Rakenne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil

VA1.1 Pensasalue/biohiili 66 47 87 82 88 85 39 17 60 81 41

VA1.2 Leca-sora + pensasalue 73 54 95 90 93 85 57 17 78 93 41

VA1.3 Pensasalue/biohiili 72 54 91 90 93 85 44 17 67 88 41

VA2.2 Biohiili 73 54 94 90 93 85 47 17 70 91 41

VA3.1 Biohiili 73 54 94 90 93 85 47 17 70 91 41

VA3.2 Biohiili 73 54 94 90 93 85 47 17 70 91 41

VA4.2 Turve 70 52 90 88 93 85 43 17 65 86 41

VA5.2 Turve 73 54 94 90 93 85 47 17 70 91 41

VA6.2 Biohiili 73 54 93 90 93 85 47 17 70 91 41

VA7.2 Biohiili 66 47 87 82 88 85 39 17 60 81 41

Taulukko 4. Katualueen haitallisten aineiden ja ravinteiden konsentraatio (ug/l) tulevassa 
Green street -ratkaisussa ja nykytilanteessa. Tukholman kriteeri ja kriteerien ylitykset on esi-
tetty punaisella (lyijy, kupari, elohopea, kiintoaine).

P N Pb Cu Zn Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Biosuodatus 69 782 3,6 10 21 1,1 0,03 19443 118 0,07 0,01

Nykytila 143 1289 11 29 67 1,20 0,06 57010 161 0,19 0,0066

Tukholman kriteeri 160 2000 8 18 75 15 0,03 40000 400 0,03

Vähentyminen (%) 52 39 67 66 69 8 53 66 27 66 17

Green street ratkaisulla vaikutetaan sekä hulevesien laatuun että määrään. Mitoitusti-
lanteessa hulevesiä saadaan viivytettyä n. 65 % koko valunnasta, ja fosforipitoisuuk-
sia (ug/l) vähennettyä n. 50 %, typpeä 40 % ja kiintoainetta 70 % verrattuna nykytilan-
teeseen. 

4.3.	 Toiminta	erityistilanteissa

Mikäli lammikoitumistilavuus täyttyy, eikä rakenne ehdi 
imeä vettä tai sen huokostilavuus on täyttynyt, jatkaa vesi 
ylivuodon kautta hulevesijärjestelmään. Ylivuodoksi esitet-
tiin madallettua reunakiveä, n. 1 -  3 cm korkea, Biosuoda-
tusrakenteen läpi kulkeutunut vesi, mikä ei pidäty maape-
rään ja kasvillisuuden hyödynnettäväksi tai haihdu suoraan 
maaperästä, kulkeutuu salaojien kautta hulevesijärjestel-
mään. 

4.4.	 Hallintajärjestelmien	riskit	ja	epävarmuudet

Hallintajärjestelmien riskinä on pintojen tukkeutuminen 
ajan myötä. Katujen suolaamista talvella tulisi välttää, jot-
ta mm. rakenteisiin pidättyneet metallit eivät liukenisi pur-
kuvesiin. 

Hulevesiverkosto ollessa ylittänyt kapasiteettinsa, eivät sa-
laojavedet johdu hulevesiviemäriin ja pinnassa kulkevat yli-
vuotovedet eivät välttämättä johdu kaivojen kautta hule-
vesiviemäriverkostoon. Puutarhakadun maanpinta viettää 
kohti Tourujokea, jolloin poikkeuksellisessa tulvatilantees-
sa tulvavedet johtuvat pintavaluntana katua pitkin päätyen 
Tourujokeen.  

Mikäli alueella ei tehtäisi toimenpiteitä, Puisto- ja Puutarha-
kadun hulevesiviemäri tulvii tulevaisuudessa kerran viides-
sä vuodessa toistuvalla sateella (Ramboll 2016). Puutarha-
kadun ja Tellervonkadun risteyksestä hieman itään, kadun 
eteläpuolelle on lisätty maanalainen hulevesien viivytysra-
kenne, mikä vähentää riskiä hulevesiviemäriverkoston tuk-
keutumiselle. Joka tapauksessa nyt esitettävillä toimen-
piteillä parannetaan tilannetta, ja pyritään estämään tarve 
hulevesiverkoston kapasiteetin lisäämiselle.  
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5.	 Yhteenveto	ja	suositukset

5.1.	 Yhteenveto

Puutarhakadun yleissuunnitelma on osa laajempaa hallitus-
ohjelman ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” – 
kärkihanketta. Tourujokeen virtaavien hulevesien laatuun ja 
määrään pyritään vaikuttamaan hallitsemalla niitä paikalli-
sesti mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Tällaisen 
uudenlaisen kaupunkirakenteeseen integroidun hulevesien 
hallinnan toteuttaminen vaatiii uudenlaista lähestymistapaa 
suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon näkökulmista. 

Puutarhakatu sijaitsee Jyväskylän keskustarakenteen koil-
lisosissa. Suunniteltava alue sisältää asemakaavan mu-
kaisen katualueen kokonaisuudessaan kevyen liikenteen 
väylineen. Katualueen pituus on noin 400 m ja käsiteltävä 
pinta-ala noin 1,2 ha. Puutarhakatu yhtyy länsipuolella ke-
vyen liikenteen yhteydellä Rajakatuun ja itäpuolella Puisto-
katuun. Puutarhakatu risteää Tapionkadun, Tellervonkadun 
ja Kalervonkadun kanssa.

Yleissuunnitelma on laadittu keväällä 2017 ja sitä on ohjan-
nut Jyväskylän kaupungin ohjausryhmä. Työn aikana on jär-
jestetty lisäksi kaksi sidosryhmätyöpajaa. Näiden lisäksi on 
pidetty suunnittelupalavereja tuote-edustajien kanssa tuot-
teiden käyttömahdollisuuksista. 

Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut 1) Pilotoida erilaisia 
hulevesien hallinnan ratkaisuja 2) Selvittää hulevesiratkai-
sujen toimivuus seuraamalla ylläpidon toimivuutta, kasvil-
lisuuden menestymistä sekä mahdollisesti myös eri pin-
tamateriaalien vedenläpäisevyyttä 3) Parantaa katukuvaa 
uusilla istutuksilla ja kiveyksillä

Hulevesien hallinnan ratkaisut on laadittu siten, että kadun 
ilme on yhtenäinen ja laadukas, ja ylläpidolliset toimenpi-

teet ovat linjassa keskenään. Puutarhakadulla käytetään 
monilajisena ja -kerroksisena kehittyvää, helppohoitoista 
kasvillisuutta. Biosuodatusrakenteisiin valitaan kasvustrate-
gialtaan hyvin tai kohtuullisesti leviäviä monenlaisiin kos-
teusolosuhteisiin sopeutuvia kasvilajeja.

Puutarhakadun pinnoiteperiaatteet ovat seuraavat:
• ajorata ja kevyen liikenteen väylät asfalttia
• reuna-alueet betonikiveystä
• parkkitaskut nurmikiveystä (betonia) tai avointa asfalt-

tia
• yksittäispuiden alustat ja pienet saarekkeet pääosin 

isoa noppakiveä.

Näistä avointa asfalttia on testattu Suomen oloissa VTT:n 
CLASS-hankkeessa Espoon Tikaslaaksossa. Läpäisevää ki-
veystä kuten nurmikiveystä on tyypillisesti käytetty läpäise-
vänä pinnoitteena erityisesti paikoitusalueilla.

Myös Puutarhakadun viherkaistojen kasvualustoissa kokeil-
laan uudentyyppisiä ratkaisuja. Kasvualustaan sekoitetaan 
korttelikohtaisesti erilaisia hulevesien hallintaa tukevia ja 
laatua parantavia sekä kasvuolosuhteisiin positiivisesti vai-
kuttavia kasvualustaratkaisuja. Näistä biohiilestä ja leca-so-
rasta on hyviä kokemuksia muista pohjoismaista. Turveso-
raa on toistaiseksi testattu vain laboratorio-olosuhteissa. 
Kaikkia materiaaleja on tutkittu mm pohjoismaisessa STOR-
MFILTER-hankkeessa. Lisäksi Leca-soraa on tutkittu myös 
norjalaisessa KLIMA 2050 –tutkimushankkeessa.

Puutarhakadun hulevesirakenteiden ja kasvillisuuden seu-
ranta suunnitellaan ja tarkennetaan syksyllä 2017. Syksyllä 
2017 suunnittelua jatketaan katusuunnitelman laadinnalla 
sekä läntisimmän korttelin rakennussuunnittelulla. Läntisin 
osa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana.

5.2.	 Seurannan	periaatteet

Puutarhakadun hulevesirakenteiden ja kasvillisuuden seu-
ranta suunnitellaan ja tarkennetaan syksyllä 2017. Alla on 
listattu huomioita seurantaa koskien: 

• Huleveden hallinnan seurantaa tulisi tehdä mahdolli-
simman samankokoisista ja -kaltaisista kohdista.

• Tarkoitus myös seurata miten kasvillisuus menestyy ja 
miten haastavaa se on ylläpidon kannalta.

• Jatkuvatoimista seurantaa ei todennäköisesti ole mah-
dollista tehdä

• Riistakameroita voidaan käyttää seurantaan. Niistä nä-
kee, miten pinnat toimivat sillä hetkellä kun vettä tu-
lee enemmän.

• Seurannassa keskitytään luultavasti enemmän kasvil-
lisuuden menestymisen ja ylläpidon toimivuuden kuin 
virtaamien seurantaan.

Huomioita mahdollisesta laadullisesta seurannasta, jat-
koon:
• Ylivuotorakenteissa vaihtoehtona on myös käyttää yli-

vuotokaivoja, joista voi ottaa mittauksia tarvittaessa.
• Seuranta on paras tehdä suljetuista järjestelmistä (ben-

toniittieristys).
• Olisi hyvä olla sääasema, jotta saadaan tarkkaa tietoa 

sademäärästä.
• Virtaamamittari kaivoissa tulo- ja lähtövesistä kertoo 

kuinka paljon rakenne on pidättynyt vettä/hidastanut 
virtausta, voi mahdollisesti myös hyödyntää kaupun-
gin omia jatkuvatoimisia virtaamamittareita.

• sameusanturi kertoo huleveden kiintoainespitoisuuden 
eri sadantatilanteissa jatkuvatoimisesti.

• sadeasema, virtaamamittarit ja sameusanturit tuovat 
tietoa vedenlaadusta ja -määrästä ja yhdistettynä muu-
tamiin pistonäytteenottoihin saadaan hyvää tietoa ra-
kenteiden toiminnallisuudesta hulevesien käsittelyssä.
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5.3.	 Lisäselvitystarpeet	ja	jatkotoimenpiteet

Suunnitelmassa on esitetty uusia ratkaisuja hulevesien hal-
lintaan joten suunnitteluratkaisujen tarkentamisessa tulee 
selvittää useita asioita tarkemmin. Jatkosuunnittelussa tu-
lee tehdä entistä enemmän yhteistyötä ylläpidon asiantun-
tijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyö rakennuttajatahon kanssa 
on tärkeää, jotta uudet ratkaisut tulee suunniteltua realisti-
sesti ja toteutettua laadukkaasti. 

Ylläpidon tarpeet kasvillisuuden ja hulevesirakenteiden 
suhteen on syytä tarkentaa jatkosuunnittelussa yhdessä yl-
läpidon edustajien kanssa. Jatkosuunnittelussa on lisäksi 
tärkeää käydä aktiivista keskustelua rakentajan kanssa jot-
ta varmistetaan tärkeiden yksityiskohtien ja eri rakenteiden 
ja materiaalien liitospintojen onnistunut rakentaminen ja si-
ten suunnitelman toimivuus erityisesti hulevesien hallinnan 
kannalta.

VTT:n tutkimuksissa kaikki suunnitelmassa ehdotetut kas-
vualustat puhdistivat yhtä hyvin hulevesiä (VTT tutkimusra-
portti, helmikuu 2017). Biosuodatusrakenteisiin liittyen bio-
hiilestä on paljon tietoa, erityisesti puiden kasvualustoissa, 
mutta muista kolmesta ei ole vastaavasti tietoa. Periaattees-
sa hienojakoinen leca-sora toimii hiekan tavoin kasvualus-
tassa ja suodatuskerroksessa ja sitä käytetään viherkatois-
sa kasvualustoissa. Turpeen käytöstä ei ole vielä saatavilla 
kokemusperäistä tietoa, mutta testien perusteella sen pitäi-
si olla soveltuva kasvualustoihin. Riskit uusien kasvualusto-
jen käytöstä nähdään hyvin pienenä, mutta niiden käytöstä 
saatava hyöty suurena. Leca-soran ja turpeen hinta-arviot 
ja käyttö kasvualustoissa tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Viherkaistojen ollessa melko kapeita (2,25m), ehdotam-
me selvitettäväksi jatkosuunnittelussa kasvualustan laajen-
tamisen paikoitellen jalkakäytävän alle. Puulajivalintojen ja 
puuston istutustiheyden osalta on myös syytä huomioida 

kasvualustan rajoitettu koko jotta puiden juuristo pääsee 
kasvamaan riittävän isoksi.

Bentoniittimaton tarpeellisuus läpäisevien päällysteiden 
alapuolisisssa kerroksissa tarkennetaan rakennussuunnit-
teluvaiheessa. Ratkaisuun vaikuttavat osittain samat reuna-
ehdot kuin biosuodatusalueilla (kuten etäisyys pohjaveden 
pintaan ja alapuolinen maalaji).

Huomioita Elina Lehikoisen diplomityöstä jossa monitoroi-
tiin vastavalmistuneiden huleveden biosuodatusalueiden 
toimivuutta Vantaalla sekä haastateltu Vantaan kuntateknii-
kan henkilöstöä rakenteiden toteutumisesta:

• Urakan valvontaan kiinnitettävä huomiota
* Ehdotuksemme on pitää aloituskokous urakoitsijan, 

valvojan ja suunnittelijan kesken ja päättää tarkem-
mista työnaikaisista seurantapalavereista

• Vedet eivät ohjautuneet riittävän tehokkaasti painan-
teeseen, koska reunakivi on asennettu liian korkealle. 

* Ehdotuksemme tähän on miinusreunakivi nollareu-
nakiven sijaan, joka selkeästi kuvaa, että reunakivi tu-
lee ympäristöään alemmas

• Alkuvaiheessa kasvualustoista vapautuu paljon ravin-
teita

* Ehdotuksemme tähän liittyen on vähäravinteisempi 
kasvualusta, jota ei lannoiteta asennettaessa. Lisäk-
si tulee selvittää tarkemmassa suunnittelussa erityi-
sesti biohiilen tarvitseman lannoituksen määrä käy-
tön alkuvaiheessa.
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