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TIIVISTELMÄ
Jyväskylän kärkihankkeessa tavoitteena oli Tourujoen vesientilan parantaminen. Kärkihankkeeseen
kuului useita osaprojekteja. Hankkeen keskeinen
tavoite oli soveltaa vihreän infrastruktuurin mukaisia ratkaisuja eri osaprojekteissa. Vihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan monia hyötyjä tuottavia
luontopohjaisia ratkaisuja. Hulevesirakenteissa
ne määrällisen hulevesien hallinnan lisäksi myös
puhdistavat hulevesiä. Lisäksi luontopohjaiset ratkaisut parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä,
kaupunkiympäristön pienilmasto-oloja sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.
Kärkihanke oli Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialan hanke. Yhteistyötä tehtiin erityisen laajasti Tourujoen kunnostuksen yleissuunnittelun ohjausryhmätyöskentelyssä sekä Green
Street -pilotin suunnittelussa.
Eerolanpuron kosteikko on valmis kohde, jonka
osalta kärkihankkeessa toteutettiin huleveden
laadun seurantaa. Savulahden hulevesirakenteet, Kankaan hulevesikanava sekä Green Street
Puutarhakatu suunniteltiin kärkihankkeen aikana
ja kaksi ensimmäistä myös valmistuivat vuonna
2018. Green Street Puutarhakadun ensimmäisen
pilottikorttelin rakentaminen saatiin myös käyntiin,
mutta se valmistuu alkuperäisestä aikataulusta
hieman myöhemmin, eli keväällä 2019. Sekä Savulahden että Puutarhakadun osaprojekteissa laadittiin kärkihankkeen puitteissa seurantasuunnitelmat, ja Savulahdella myös toteutettiin seurantaa
vuonna 2018.
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Tourujoen kunnostuksen osaprojekti oli kärkihankkeen aikana yleissuunnitteluvaiheessa. Alun perin oli
tarkoitus, että kärkihankkeen aikana päästäisiin jo rakennussuunnitteluvaiheeseen, mutta suunnitteluaikataulu venyi. Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa
2018.
Autiojoen ennallistaminen täydentäisi Tourujoen kunnostuksen lisäksi vaelluskalojen olosuhteita Tourujoen valuma-alueella. Kärkihankkeen osana laadittiin Autiojoen ennallistamisen vaihtoehdoista ja niiden
vaikutuksista esiselvitys. Myös Tourujoen kunnostuksen seurantasuunnitelma ja sen vaatimat lähtötilan
selvitykset toteutuivat kärkihankkeen aikana. Sen sijaan Alvajärven hapetinta ei toteutettu, tarveselvityksen pohjalta käydyt neuvottelut vesiosakaskunnan kanssa päätyivät siihen, että osaprojektista luovuttiin.
Viestinnällä oli hankkeessa ennakoitua suurempi merkitys. Viestinnän toimet määräytyivät ja ajoittuivat
paljolti eri osaprojektien etenemisvaiheiden perusteella eli viestintätoimia tehtiin erityisesti mm. suunnitelmien kuulemisvaiheissa tai rakentamisen aloittamis- tai valmistumisvaiheissa. Erityisesti valmiit ja
hankekauden aikana valmistuneet kohteet (kuten Eerolanpuron kosteikko sekä Kankaan hulevesikanava), ovat keränneet paljon positiivista palautetta niin asukkailta kuin luottamushenkilöiltä. Osaprojekteista Tourujoen kunnostus on saanut eniten huomiota mediassa, ja sen osalta myös viestinnän onnistuminen on kerännyt asukkailta positiivista palautetta. Myös ammattipiireissä on kärkihankkeen osaprojektit
herättäneet kiinnostusta, ja sitä on esitelty useissa seminaareissa kärkihankkeen aikana.
Kärkihankkeen myötä on muun muassa rakentamisaikainen hulevesien hallinta noussut merkittävästi
esille, ja tulevissa hankkeissa on tarkoitus kehittää käytäntöjä saadun kokemuksen pohjalta. Kärkihanke
toi myös tärkeää tietoa siitä, millaiset ratkaisut toimivat uusilla maankäytön laajenemisalueilla, joissa tilaa on enemmän käytettävissä, ja millaiset taas tiiviissä kaupunkirakenteessa, jossa erilaisia reunaehtoja
on huomioitavana enemmän. Yleensä ottaen kaupungilla on vahvistunut tahtotila siitä, että luontopohKuva 1. Kankaan hulevesikanava (kuva:
Mervi Vallinkoski).
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jaisia ratkaisuja tarvitaan enenevässä määrin ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin vähenemisen sekä
tiivistyvän kaupunkirakenteen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.
Koska kärkihankeaika oli kaksi vuotta, ei sen aikana ehtinyt kertyä vielä juurikaan seurantatuloksia
osaprojektien vesiensuojelullisista vaikutuksista. Ainoastaan Eerolanpuron kosteikko oli osaprojekteista
sellainen, jossa seurantaa tehtiin pidempijaksoisesti valmistuneella kohteella. Sen osalta seurantautulokset olivat rohkaisevia, eli kosteikko vähensi niin ravinteiden kuin raskasmetallienkin pitoisuuksia.
Myös Savulahden rakenteen seuranta jo sen valmistumisvuonna tuotti suuntaa-antavia tuloksia siitä,
että rakenne suodattaa hulevesien epäpuhtauksia.
Hankkeen rahoituspäätöksen mukainen kokonaisbudjetti oli 531 700 euroa, josta Ympäristöministeriön rahoitus oli 259 100 euroa (48,7 %). Ympäristöministeriön rahoitusosuus pieneni alkuperäisestä
päätöksestä 35 400 euroa. Hankeavustus saatiin Ympäristöministeriön vesien ja merenhoidon toimeenpanoa edistävästä kärkihankeohjelmasta. Kaupungin osuus hankkeista on ollut alkuperäistä hankehakemusta suurempi. Hankkeista suurimmat kustannuksiltaan olivat Kankaan hulevesikanava (n. 153 000
e), Green Street -pilotti (n. 198 000 e) sekä Savulahden hulevesirakenteet (n. 91 000 e) – tämä johtuu
siitä, että kyseiset osaprojektit rakentuivat ainakin osin hankkeen aikana. Suunnitteluasteella olevista
osaprojekteista kustannuksiltaan suurin oli Tourujoen kunnostus (n. 47 000 e).
Hankekauden jälkeen toiminta ja tieto- ja kokemuspohjan kartuttaminen hankekohteilla jatkuu. Green
Street -rakenteet toteutetaan hankeajan jälkeen keväällä 2019. Hankkeen jälkeiset vuodet tulevat tuomaan lisää tietoa hankkeen puitteissa toteutettujen kohteiden ylläpitokysymyksistä. Seurantatietoa tullaan keräämään Green Street-kohteelta hankkeen myötä valmistuneen seurantasuunnitelman pohjalta.
Lähivuosina saadaan myös tietoa istutettujen kasvilajien menestymisestä ja soveltuvuudesta hankkeen
hulevesikohteilla. Hankekauden aikana kasvillisuus ei ollut vielä kohteilla kehittynyt täyteen peittävyyteen, joten kasvillisuuden vaikutuksesta huleveden määrälliseen ja laadulliseen hallintaan ei saatu hankekauden puitteissa seurantatietoa. Kasvillisuuden kyvystä viivyttää hulevettä ja sitoa sen haitta-aineita
saadaan tietoa vasta kohteilla myöhemmin toteutettavista seurantamittauksista.
Vihreän infrastruktuurin ratkaisut tuottavat monia hyötyjä. Ne ovat kuitenkin vielä monessa mielessä kehitysasteella, ja niiden soveltaminen vaatii paljon yhteistyötä, uusien ratkaisujen etsintää, pilotteja sekä
toimivuuden ja vaikuttavuuden seurantaa. Uusien toimintatapojen läpivienti vaatii tavallista enemmän
osallistamista ja keskustelua. Jyväskylän kaupunki on kuitenkin vakuuttunut näiden ratkaisujen tärkeydestä, ja niitä koskien ollaan asettamassa tavoitteita ja toimia muun muassa keväällä 2019 valmistuvassa AVOin Kaupunkiympäristö -ohjelmassa.

5

1

HANKKEEN TAUSTA JA
TAVOITTEET
Vihreitä vesireittejä –hankkeessa Jyväskylän kaupunki suunnitteli ja toteutti toimenpiteitä Tourujoen ja
sen yläpuolisten järvien vedenlaadun parantamiseksi. Hankkeeseen kuului alunperin seitsemän osaprojektia. Näistä Alvajärven hapettimen tarveselvitys päätettiin olla toteuttamatta, ja lisäksi Autiojoen ennallistamisen esiselvitys käynnistettiin uutena osaprojektina syksyllä 2018.
Hankkeen keskeinen tavoite on soveltaa vihreän infrastruktuurin mukaisia ratkaisuja eri osaprojekteissa.
Vihreän infrastruktuurin menetelmät (luontopohjaiset ratkaisut) ovat olleet käytössä hulevesien hallintaratkaisuissa Eerolanpurolla, Savulahdella, Puutarhakadulla sekä Kankaan hulevesikanavassa. Niillä
tavoitellaan hulevesien määrän ja laadun hallinnan lisäksi myös mm. asuinympäristön viihtyisyyden tai
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden parantamista. Toimenpiteet ovat olleet luonteeltaan pilotteja, ja
niissä on luotu pohjaa pysyvämpien käytänteiden luomiseksi.
Tourujoen kunnostuksen suunnittelun sekä Autiojoen kunnostuksen esiselvityksen lähtökohtana on ollut
luonnonmukainen virtavesien kunnostus. Tourujoen kunnostus parantaa kaupunkikeskustan läpi kulkevan joen ekologista, virkistyksellistä ja maisemallista arvoa. Autiojoen mahdollinen kunnostus loisi hyvän
jatkumon Tourujoen kunnostukselle, ja toteutuessaan nämä hankkeet loisivat Jyväskylään vaelluskalojen
lisääntymistä ja leviämistä merkittävästi parantavan vesistökokonaisuuden.
Osaprojektien valinnan pohjana oli erityisesti vesien tilan parantaminen Tuomiojärven valuma-alueella.
Tuomiojärvi on Jyväskylän raakavesilähde, josta otetaan noin kolmasosa kaupungin juomavedestä. Siten
veden laadun parantamiseen sekä kasvavan maankäytön aiheuttamien hulevesien laadun hallinnan
tavoitteisiin vastaaminen on tärkeää.
Osaprojekteista yksi on valmis seurannan kohteena ollut kohde (Eerolanpuron kaupunkikosteikko), kaksi
kohdetta valmistui hankekauden aikana (Kankaan hulevesikanava sekä Savulahden hulevesirakenteet),
yksi kohde on rakenteilla ja valmistuu keväällä 2019 (Puutarhakadun Green Street), yksi kohde on ollut
yleissuunnitteluvaiheessa (Tourujoen kunnostus) ja yksi kohde esiselvitysvaiheessa (Autiojoen ennallistaminen).
Hanke on käynnistynyt 2.12.2016, ja se päättyy vuoden 2018 lopussa.
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HANKKEEN OSAPUOLET
JA MENETELMÄT
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Hanke on Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialan hanke. Kaupunkirakenteen kaikki palvelualueet - Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, Liikenne ja viheralueet sekä Rakentaminen ja ympäristö - ovat osallisena hankkeessa. Mukana mm. ohjausryhmätyössä on ollut edustajia Keski-Suomen
ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta, Jyväskylän Yliopistosta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta.
Green Street –osaprojektissa on yhteistyötä tehty rakentamiseen liittyen laajasti eri sidosryhmien kanssa. Eerolanpuron kaupunkikosteikon seurannassa on ollut käynnissä tutkimushanke, jonka toteuttaa
Luonnonvarakeskus. Autiojoen ennallistamisen esiselvityksen laadinnan aloitteen tekijä ja esiselvityksen
ohjausryh mässä on ollut Puuppolan voimalaitoksen omistaja Koski-Energia Oy.
EEROLANPURON KAUPUNKIKOSTEIKKO
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Eerolanpuron kaupunkikosteikko on valmistunut vuonna 2016. Kyseessä on olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sovitettu kosteikkoratkaisu, jossa on sovellettu vihreän infrastruktuurin menetelmiä
hulevesien laadun parantamiseksi. Kosteikko suunniteltiin ja rakennettiin pilottina yhteistyössä Vapo
Clean Waters Oy:n kanssa. Kosteikko on osa Tuomiojärven suojelusuunnitelman mukaisia toimenpiteitä,
joilla tähdätään tämän tyydyttävässä tilassa olevan vesistön tilan parantamiseen.
Vihreän infrastruktuurin (luontopohjaisten ratkaisujen) soveltamisen tavoitteena oli monien hyötyjen
saavuttaminen ja alueen tarjoamien ekosysteemipalvelujen monipuolistaminen ja vahvistaminen.
Hulevesien viivyttäminen ja puhdistuminen on ollut lähtökohta, mutta sen lisäksi haluttiin myös parantaa
alueen maisemallista ilmettä, kehittää virkistystoimintoja sekä edistää luonnon monimuotoisuutta.
KOSTEIKKORATKAISUN KUVAUS
Kosteikkosuunnittelun lähtökohtana oli puhdistaa Eerolanpurossa kulkevaa vettä. Kustannus- ja rakennusteknisistä syistä kosteikko suunniteltiin ja rakennettiin luonnonmukaisten kosteikkorakentamisen periaatteiden mukaisesti, jossa pyrittiin minimoimaan alueelle tuotavat rakennusmateriaalit. Kosteikon kaivuussa
syntyneet maamassat läjitettiin toimenpidealueelle. Kosteikko suunniteltiin siten, että veden viipymä molemmissa kosteikkoaltaissa on noin 1 vrk, mikä edesauttaa biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten vettä
puhdistavien prosessien toimintaa. Kosteikon syvyysproﬁilista rakennettiin monipuolinen syvänteineen
ja mataline alueineen. Näin varmistettiin avovesialueiden säilyminen ja monipuolisen kasvillisuuden
leviäminen alueelle. Kiintoaineen poisto jakoaltaista ja kosteikkoaltaiden tulopään syvänteistä päästään
tekemään raskaalla kalustolla.
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Hulevesien hallintarakenteet koostuvat kahdesta Eerolanpuroon kaivetusta jakoaltaasta, joista vettä
johdetaan kosteikkoaltaisiin maanalaisten muoviputkien avulla. Vesi kiertää kosteikkoaltaiden läpi
takaisin Eerolanpuroon ja lopulta Tuomiojärveen. Kosteikolle vettä padotetaan päätepatojen avulla.
Jakoaltaissa on pohjapadot, jotka padottavat vettä jakoaltaisiin.
Kosteikkoaltaissa vedestä laskeutuu kiintoainetta ja sen mukana kulkeutuvia haitta-aineita.
Ensimmäisen kosteikkoalueen keskivaiheille rakennettiin saari maisemaelementiksi. Tulvettumisalueet,
joihin istutettiin kosteikkokasveja, toteutettiin istutushyllyinä.
VEDENLAADUN JA VIRTAAMAN SEURANTA
Kärkihankkeen rahoituksen turvin Eerolanpuron kosteikolle laadittiin seurantasuunnitelma ja
toteutettiin sitä hankekauden ajan. Tarkoituksena oli selvittää kosteikon toimivuutta sekä vaikuttavuutta
hulevesien laatuun. Seurantasuunnitelman laati Vapo Clean Waters Oy. Seurannan toteuttamisesta
vastasi Euroﬁns Nab Labs Oy Jyväskylän kaupungilta tilaajina toimivat ympäristönsuojelupäällikkö
Pasi Huotari ja yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi.
Eerolanpuron seuranta toteutettiin vesinäytemittauksin jatkuvatoimisen seurannan sijasta. Alun perin
suunniteltu jatkuvatoiminen seuranta olisi vaatinut asian huomioimista jo kosteikon suunnittelu- ja
rakentamisvaiheessa, jolloin vaadittavat mittarit oltaisiin voitu asentaa kosteikolle tarkoituksenmukaisella
tavalla. Kosteikon tarkkailu koostui kuvan 2 mukaisesti virtaamanmittauksesta ja vesinäytteenotosta.
Tarkoituksena oli selvittää, minkä verran kosteikolla virtaa vettä, minkä verran kosteikko pidättää
virtaamia ja minkä verran kosteikko pidättää vedessä esiintyviä aineksia. Virtaamamittaukset tehtiin
siivikkomittauksin ja vesinäytteet otettiin kertanäytteinä virtaamamittauksen yhteydessä. Mittaukset
tehtiin ympärivuotisesti kerran kuukaudessa.

Taulukko 1. Eerolanpuron näytteistä tehdyt analyysit (lähde: Euroﬁns Nablabs Oy).

8

Lietesyvennys

1. Jakoaltaalle 1 tuleva virtaama
Jätevesiviemäri

2. Kosteikkoaltaaseen 1 tuleva vesi
(vesinäyte)
3. Jakoaltaalta 1 lähtevä virtaama

Kosteikkoallas 2.

9.

Läjitysalue

4. Kosteikkoaltaaseen 1 purkava
hulevesiviemäri (vesinäyte ja virtaama)
5. Kosteikkoaltaalta 1 lähtevä vesi

8.

(vesinäyte ja virtaama)

Hulev
esivie
märi

6. Jakoaltaalle 2 tuleva virtaama

4.

7. Kosteikkoaltaaseen 2 tuleva vesi

Pato

7.

Kosteikkoallas 1.

6.

Jakoallas 2

(vesinäyte)
8. Jakoaltaalta 2 lähtevä virtaama
9. Kosteikkoaltaalta 2 lähtevä vesi
(virtaama ja vesinäyte)

Pato

Hu
leve
sivi
em
äri

5.
Kuva 2. Eerolanpuron kosteikko ja
tarkkailupisteet (lähde: Vapo Clean
Waters Oy).

3.
Läjitysalue

2.
1.

Pato
Jakoallas 1

HULEVESIKASVILLISUUSTUTKIMUS
Eerolanpuron kosteikko on mukana myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) neljä vuotta kestävässä
”Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat” –hankkeessa. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden
2019 huhtikuun loppuun mennessä. Siinä selvitetään, millainen kasvillisuus menestyy hulevesialueilla
ja mitkä ruohovartiset lajit parhaiten pidättävät vettä ja ravinteita. Tutkimuskasveina käytetään
suomalaisia luonnonlajeja, joita kotimaiset taimistot tuottavat. Hankkeessa on Jyväskylästä mukana
myös muita kohteita, lisäksi siinä on mukana hulevesikohteita viidestä muusta suomalaisesta
kaupungista.
Luke on ollut Eerolanpurolla mukana kasvillisuuden suunnittelussa alusta asti. Eerolanpuron
kosteikkoon on istutettu yhteensä 25 kasviryhmää, joissa on 21 eri lajia. Kasvillisuuden seuranta
alkoi vuonna 2016, jolloin kosteikko valmistui, ja seurantaa on jatkettu sekä vuonna 2017 että 2018.
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KANKAAN HULEVESIKANAVA
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kankaan hulevesikanavan osalta tavoitteena oli laatia kanavaan toteuttamissuunnitelmat sekä toteuttaa
kohde hankeaikana. Rakennussuunnitelma valmistui syksyllä 2017, istutussuunnitelma keväällä 2018.
Suunnitelman laatija on Ramboll Finland Oy. Rakentaminen käynnistyi syksyllä 2017, jolloin alueella
tehtiin pohjarakentamistoimia. Kasvittamis- ja muita viimeistelytöitä tehtiin kesäkaudella 2018, kanava
valmistui elokuussa 2018. Alueen rakentamisen toteutti Destia Oy Itä-Suomi. Rakennuttajana toimi
Jyväskylän kaupungilla viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen. Hän toimi myös suunnitteluttajana yhdessä
yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomen kanssa.
RATKAISUN KUVAUS
Kankaan hulevesikanavaan johdetaan suurin osa Kankaan uuden kaupunginosan hulevesistä. Sieltä ne
johdetaan Tourujokeen. Kanava on vanha tehtaan aikainen rakenne, jota kautta aikoinaan johdettiin jopa
tehtaan jätevesiä jokeen. Ennen kanavan ja Tourujoen voimalaitoksen rakentamista itse jokiuoma on
kulkenut tältä kohdin. Kanavalla on kulttuurihistoriallisia arvoja ja se haluttiin säilyttää osana Kankaan
arvokasta kulttuuriperintöä. Kanava toimii myös oivallisesti sijaintinsa vuoksi Kankaan alueen hulevesien
viivytys- ja puhdistusalueena.
Kankaalla tarkoituksena oli toteuttaa rakentein ja kasvillisuuden avulla hulevesien viivyttämiseen ja
puhdistamiseen tarkoitettu hallintaratkaisu. Kanavan alivirtausuoma on rakennettu ”seulanpääkivillä”
mutkittelevaksi puroksi. Isompia luonnonkiviä on käytetty alavirtausuoman mutkissa ja hulevesiputkien
vedenohjainten yhteydessä.
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Kanavaan on rakennettu neljä pohjakynnystä luonnonkivestä. Näillä ratkaisuilla on padotettu ja hidastettu
veden virtaamaa, sekä luotu erilaisia kasvuolosuhteita kanavan kasvillisuudelle. Muilta osin kanavan
pohja on kokonaisuudessaan kasvillisuusaluetta. Kasvualustan pohjarakenteeseen on sekoitettu
biohiiltä, joka sitoo vettä ja haitta-aineita.
Kanavaan on istutettu yli 3500 kappaletta kosteikkokasvien, heinien ja pensaiden taimia. Kasvien
kasvaessa, ne valtaavat myös purouoman, jolloin veden virtausnopeus pienenee ja hulevesien
puhdistusteho kasvaa. Tulvatilanteessa vesi valtaa myös kasvillisuusalueita. Istutettavien alueiden
eroosiosuojaus on toteutettu maatuvalla eroosiosuojamatolla. Kasvillisuuden valinnassa periaatteena
oli luonnonmukainen lajisto, jonka valintaperusteina oli myös esim. kukinta. Kanava on keskeinen
osa Kankaan Piipputorin ja Koskipuiston julkisia ulkotiloja, joille vehreä ja näyttävä kanava-aihe tuo
viihtyisyyttä parantavan elementin. Lajiston valinnassa perusteena oli myös niiden mahdollinen kyky
puhdistaa erilaisia hulevesien epäpuhtauksia, missä käytettiin apuna kokemuksia Eerolanpuron
kosteikosta.

SAVULAHDEN HULEVESIRAKENTEET
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Savulahden hulevesirakenteet ovat osa Savulahti I -asemakaava-alueen toteuttamista. Kyseessä on maankäytön laajenemisalue Tuomiojärven pohjoisosassa. Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungin raakaveden
ottoalue, sieltä otetaan noin kolmasosa kaupungin juomavedestä. Täten Tuomiojärven veden laatuun
kiinnitetään erityistä huomiota, ja erityisesti lisääntyvän maankäytön vuoksi on hulevesien laadulliseen
hallintaan asetettu tavoitteita. Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa vuodelta 2014 Tuomiojärven
lähialueille asetettiin vaatimus hulevesien määrällisen hallinnan lisäksi niiden laadulliselle hallinnalle.
Tämän vuoksi Savulahti I -asemakaavan rinnalla laaditussa hulevesisuunnitelmassa (FCG 2015)
korostettiin myös laadullisen hallinnan ratkaisuja.
SUUNNITTELU
Kärkihankekaudella laadittiin hulevesien hallintarakenteiden rakennussuunnitelmat sekä toteutettiin
hallintarakenteiden rakentaminen. Lisäksi alueen yksityisille rakentajille järjestettiin rakentajainfo
marraskuussa 2017, jossa käytiin läpi yksittäisten tonttien, sekä julkisten alueiden hulevesien
hallintatoimia. Kärkihankkeeseen tehdyn muutosesityksen (24.10.2017) mukaisesti alueella suoritettiin
myös hulevesien laadun tarkkailua. Tarkkailusta laadittiin suunnitelma ja vuonna 2018 toteutettiin
hulevesien laadun seurantaa sekä seurannan tulosten perusteella arvioitiin hulevesirakenteiden
toimivuutta.
Hulevesirakenteiden rakennussuunnitelmat valmistuivat syksyllä 2017. Niiden laatija oli Sweco Ympäristö
Oy sekä heidän alikonsulttinaan toiminut Tmi Raukola Konsultointi. Kaupungilta suunnitteluttajina toimivat
rakennuttajainsinööri Ilpo Irva sekä maisemasuunnittelija Mari Kiili. Rakennussuunnitteluvaiheessa
päädyttiin alueelle aiemmin laaditusta hulevesisuunnitelmasta poiketen varsinaisia biosuodatusrakenteita
kevyempiin ratkaisuihin. Biosuodatuspainanteista luovuttiin, koska ne todettiin mitoituksellisesti liian
raskaiksi, kustannuksiltaan liian kalliiksi sekä epäsopiviksi ympäristöön niin maisemallisesti kuin
topograﬁankin suhteen.
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HULEVESIRAKENTEEN KUVAUS
Lopullinen hulevesien hallintaratkaisu perustuu kadunvarsien avo-ojiin, lumen lähisiirtopainanteisiin,
mutkitteleviin avouomiin ja viivytyspainanteisiin sekä kasvillisuuteen (kuva 3). Suuremman
viivytyspainanteen alapäässä on lisäksi kiviaineksesta ja biohiilestä rakennettu kynnys. Kynnys toisaalta
patoaa hulevettä, joten alue toimii viivytysaltaana. Tällöin epäpuhtauksia pääsee virtauksen hidastuessa
laskeutumaan rakenteen pohjalle. Toisaalta rakenne suodattaa hulevettä, kun vesi suotautuu kiviaineksen
ja biohiilen läpi matkallaan viivytysaltaalta alaspäin. Tähän kevennettyyn ratkaisuun päädyttiin myös
siksi, että suuri osa hulevesistä viipyy sekä osin imeytyy, haihtuu ja päätyy kasvillisuuden käyttöön jo
avo-ojissa, eikä näin ollen edes päädy viivytysaltaalle ja suodatukseen.

Piste 1.1

Piste 2.1
Piste 1.2
Piste 2.2

Piste 1.3

Kuva 3. Ote Savulahden hulevesirakenteen rakennussuunnitelmasta (Sweco 2017), jossa näkyy
huleveden näytteenottopisteet (Eurogins Nablabs 2018).
RAKENTAMINEN
Hulevesirakenteiden rakentaminen päästiin aloittamaan marras-joulukuun vaihteessa 2017. Kesällä
2018 toteutettiin alueille suunnitellut istutukset, ja alue valmistui elokuussa 2018. Rakentamisen toteutti
Jyväskylän kaupunki, Altek Aluetekniikka -liikelaitos (pohjatyöt) ja VRJ Etelä-Suomi Oy (kasvillisuuden
istuttaminen ja niityn kylvö). Rakennuttajana toimi Jyväskylän kaupungilla viherrakennuttaja Timo
Mattila.
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SEURANTA
Savulahdella toteutettiin vuonna 2018 myös hulevesien laadun seurantaa sekä seurannan tulosten
perusteella arvioitiin hulevesirakenteiden toimivuutta. Hulevesitarkkailun suunnitelman, näytteenoton,
näytteiden analysoinnin sekä tulosten analysoinnin ja raportoinnin suoritti Euroﬁns Nablabs Oy.
Rakenteen tarkkailu koostui kuvan 3 mukaisilta havaintopaikoilta tehtävästä vesinäytteenotosta ja
virtaamanmittauksesta. Vesinäytteet otettiin hulevesiojaston yläpäästä (piste 1.1), ojaston alapäästä
(piste 1.2), ojaston sivu-uomista (pisteet 2.1 ja 2.2) sekä viivytysaltaan ja suodatinrakenteen alapuoliselta
pisteeltä (1.3). Virtaama mitattiin ainoastaan suodatinrakenteelta lähtevästä vedestä. Tarkoituksena
oli selvittää minkä verran rakenteelta virtaa vettä Tuomiojärveen sekä minkä verran suodatinrakenne
pidättää vedessä esiintyviä aineksia.
Kuva 4. Rakentamisaikainen kuva
viivytysaltaan alapään kynnnyksestä,
jossa kiviaineksesta ja biohiilestä
koostuva suodatin.

GREEN STREET PUUTARHAKATU
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Puutarhakadun Green Street -osaprojektissa oli tavoitteena laatia toteutussuunnitelmat neljän korttelin
mittaiselle kadulle Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa sekä toteuttaa ensimmäinen pilottikortteli.
Puutarhakatu valikoitui pilotin kohteeksi erityisesti siksi, että määrällisten hulevesien hallintaratkaisujen
kehittämisen lisäksi tunnistettiin tärkeäksi myös laadullisten ratkaisujen soveltaminen.
Puutarhakadulta johdetaan hulevesiä jatkossa nykyistä enemmän Tourujokeen. Tavoitteena on osaltaan
keskusta-alueen hulevesitulvien helpottaminen, eli johtaa hulevesiä purkautumaan toista reittiä vastaanottavaan vesistöön (Jyväsjärveen). Erityisesti koska Tourujoki on päätetty kunnostaa, on tavoitteeksi otettu
sinne johdettavien hulevesien laadun parantaminen.
Green Street -ratkaisuun on haettu mallia muun muassa pohjoisamerikkalaisista kaupungeista sekä
Tukholman kaupungin toteuttamista katuratkaisuista. Ratkaisukeinoina on johtaa hulevesiä katujen
varsien viherpainanteisiin. Green Street -pilotin pohjana on Jyväskylän kaupungin yleissuunnitteluinsinööri
Paula Tuomen opinnäytetyö (Concept Draft for Green Street), joka on tehty Lahden YAMK:in Master’s
Degree Programme in Sustainable Urban Planning and Climate Change -koulutusohjelmaan.
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Kuva 5. Havainnekuva Green Street -ratkaisusta Puutarhakadulla (lähde: Ramboll Finland Oy).

SUUNNITTELUVAIHE
Kärkihankkeen alussa käynnistettiin kadun yleissuunnittelu, jossa suunnittelijana oli Ramboll Finland
Oy. Jo yleissuunnitteluvaiheessa paneuduttiin ratkaisuihin tavanomaista syvällisemmin johtuen niiden
pilottiluonteesta. Kohteessa on jouduttu soveltamaan niin kotimaisia kuin ulkomaisia esimerkkejä, ja
pohtimaan uuden tyyppisiä ratkaisumalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yleissuunnitelmavaiheesta siirryttiin suoraan katusuunnitteluvaiheeseen, jonka yhteydessä tarkennettiin
kadun liikennetekniset ratkaisut sekä varsinaiseen hulevesien käsittelyyn liittyvät tekniset järjestelmät
materiaaleineen. Katusuunnitelma täydennettiin rakennussuunnitelmaksi. Jyväskylän kaupungilta
suunnitteluttajana katu- ja rakennussuunnitelmavaiheessa toimi rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen.
GREEN STREET -RATKAISUN KUVAUS
Yleissuunnitelman esitetyn pohjalta jaettiin Puutarhakadun noin 400 metriä pitkä katuosuus neljään
jaksoon, joille kullekin määritettiin niin pinta- kuin alusrakenteiden osalta erilaiset kasvualustat sekä
hulevesiä ohjaavat ja läpäisevät pinnoitteet. Pintakerroksina on esitetty käytettäväksi Hule-kartonokiviä,
avointa asfalttia, Golf- ja Akva-kiviä sekä SF-reikäkiviä, joiden kautta johdetaan pintoja pitkin valuvaa
hulevettä kasvualustarakenteisiin.
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Kasvualustarakenteina on esitetty käytettäväksi Leca/biohiili-, biohiili-, turve- sekä kompostiyhdistelmiä
sekoitettuna kasvualustamateriaaliin. Kadun pintakallistukset sekä kadun reunakivilinjat on
suunniteltu siten, että hulevedet ohjautuvat viherkaistoille. Viherkaistat varustetaan kaukaloiksi, jotka
vuorataan bentoniittimatoilla tiiviiksi rakenteeksi, jotta vältytään vesien suotautumiselta kadun varren
rakennusten kellaritiloihin tai tonttien puolella. Umpinaiset suodatus-/kasvualustarakenteet varustetaan
salaojajärjestelmällä, jolloin rakenne ei pääse täyttymään vedellä.
Jokaiselle kadun neljälle jaksolle on laadittu tarkat kasvien ja katupuiden istutussuunnitelmat sekä hoitosuunnitelma. Kadun pintarakenteiden yksityiskohdat sekä erilaiset kokeiltavat päällysteet edellyttävät
tarkempaa sekä pienipiirteisempää kunnossapitoa sekä rakenteiden toimivuuden seuraamista. Kadun
ylläpidosta vastaava taho on ollut mukana suunnittelun eri vaiheissa ja sitä kautta on sitoutunut
käyttämään soveltuvia menetelmiä muun muassa talvikunnossapidossa sekä seuraamaan rakenteiden
toimivuutta ja kestävyyttä.
TOTEUTTAMINEN JA VAIHEISTUS
Katusaneerauksen toteuttamisen vaiheistuksessa pohdittiin vielä suunnittelun hankeaikanakin erilaisia
ratkaisuja. Jossain vaiheessa arvioitiin, että hulevesien hallintaratkaisujen kannalta olisi toivottavaa
toteuttaa mahdollisimman suuri osa kadusta kerralla. Suunnitteluprosessin aikana kuitenkin selvisi,
että katusaneerauksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös vesihuollon, viemäreiden
ja kaukolämmön uusimisia varsin mittavasti. Kokonaisurakka kasvoi kaiken kaikkiaan sellaiseksi, että
saneeraus päätettiin vaiheistaa.
Toteuttamisen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan verkostoja kahden korttelin osalta, ja itse Green
Street -rakenteita yhteen kortteliin. Tämän ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistyi kesäkuussa
2018. Syksyllä tehtiin katusaneerauksen yhteydessä muita verkoston saneeraustoimia (vesihuoltoa,
kaukolämpöä yms. koskien). Itse Green Street -rakenteiden vaihe on kokonaissaneerauksessa viimeisenä.
Alun perin ajateltu aikataulu ei toteutunut kaukolämpötöiden viivästymisen vuoksi eli Green Street -osuus
valmistuu vasta keväällä 2019. Loppuosalle katua on alustavasti varattu rahoitus Liikenne ja viheralueet
-palvelualueen investointiohjelmaan vuodelle 2020. Rakennuttajana Green Street –pilotissa toimii
rakennuttajainsinööri Erja Mutanen. Rakentamisen aikaisista toimista on pidetty kuvapäiväkirjaa.
SEURANTA
Green Street –hankkeen seurantaa pohdittiin jo yleissuunnitelmaa tehdessä, varsinainen seurantasuunnitelma valmistui syksyllä 2017. Sen mukaisesti on kärkihankeaikana toteutettu nykytilan näytteenottoa
huleveden laadullisen lähtötason määrittämiseksi. Vesinäytteitä on otettu kadun alapäässä sijaitsevasta
hulevesiviemäristä tulevasta hulevedestä. Tarkkailussa on selvitetty mm. kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia,
raskasmetalleja sekä veden pH-arvoa. Näistä tuloksista ei ole laadittu varsinaista kokoavaa raporttia,
vaan sellainen tehdään kohteen valmistumisen jälkeen toteutettavan tarkkailun yhteydessä.
Seurantasuunnitelman mukaan toteutuneen rakenteen tarkkailussa hulevesien laatua seurataan
yhden biosuodatusrakennekaistan osalta. Tulevan veden osalta näytteenottoastia asetetaan rakenteen
pohjalle, ja lähtevän veden osalta näyte otetaan ylivuotokaivosta salaojaputkesta tulevasta vedestä.
Rakenteesta otetaan myös maanäytteitä, joista selvitetään ravinteita ja haitta-aineita. Hulevesivirtaamien
mittaamiseksi mittarit asennetaan hulevesirakenteen tulo- ja lähtökaivoihin, jolloin saadaan selville,
kuinka paljon rakenne on pidättänyt vettä ja hidastanut virtausta.
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Lisäksi Puutarhakadulla on tarkoitus kohteen valmistumisen jälkeen seurata, miten kasvillisuus
kehittyy ja menestyy sekä miten vesi kulkeutuu ja imeytyy rakenteisiin. Tässä tulee harkintaan myös
mm. riistakameroiden asentaminen alueelle, jotta voidaan tehdä havaintoja veden kulkeutumisesta eri
sadetilanteissa. Seurannassa kerätään myös tietoa ylläpidossa esille nousseista huomioista ja haasteista.

TOURUJOEN KUNNOSTUKSEN SUUNNITTELU JA SEURANTASUUNNITELMA
TAUSTA JA TAVOITTEET
Tourujoen kunnostushankkeessa on kyse Suomen tasolla ainutlaatuisesta kaupunkijokiympäristöstä,
jossa on tavoitteena ei vain parantaa joen kalataloudellista ja ekologista tilaa, vaan kehittää koko
Tourujoen aluetta virkistyksellisesti ja maisemallisesti monipuolisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Ratkaisun
myötä Kankaan tehdasta palvelleen vesivoimalaitoksen toiminta lakkautetaan ja Tourujoen yläpuolisten
järvien säännöstely puretaan. Erityisesti toimia kohdistuu Kankaan alueelle, jossa rakennetaan kokonaan
uusi koskiuoma nykyisten kanavarakenteiden rinnalle, mutta myös Tourujoen yläosat tulevat kokemaan
kunnostuksen myötä muutoksen, joka palauttaa ne alkuperäisen jokimaiseman kaltaisiksi.
KUNNOSTUKSEN SUUNNITTELU
Tourujoen kunnostussuunnittelun oli tarkoitus hankekaudella edetä yleissuunnitteluvaiheesta rakennussuunnitteluvaiheeseen. Kunnostuksen yleissuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2016. Sen laati
moniammatillinen työryhmä Ramboll Finland Oy:ssä. Yleissuunnittelun aikataulu kuitenkin venyi yli
puoli vuotta niin, että rakennussuunnitteluun päästään vasta vuonna 2019.
Yleissuunnittelun aikataulun venymisen syinä olivat muun muassa erilaiset kulttuuriympäristöön,
rakenteiden kuntoon sekä geoteknisiin ratkaisuihin tarvitut lisäselvitykset erityisesti Kankaalla. Siellä joki
kunnostetaan kohtaan, missä se ei ole koskaan virrannut, minkä lisäksi joen korkeuserot ovat kyseisessä
kohdassa suurimmillaan ja tilarajoitukset tiukimmat. Kankaan alueen ratkaisujen tutkiminen on vaatinut
useiden erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tutkimista ja vertailua eri näkökannoista.
Keväällä 2018 tehtiin kärkihankkeeseen muutosesitys, jossa esitettiin, että kärkihankkeen rahoitusta
voitaisiin käyttää myös yleissuunnitteluun. Alun perin hankkeessa oli tarkoitus rahoittaa kunnostuksen
rakennussuunnitteluvaihetta.
Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2018, ja se hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa 1.10.2018. Yleissuunnittelua ohjasi monipuolinen ohjausryhmä, johon kuului
edustajia Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Jyväskylän Yliopistolta sekä Suomen
ympäristökeskuksesta. Samanaikaisesti yleissuunnitelman rinnalla valmisteltiin myös vesilupahakemus,
joka on tarkoitus lähettää Aluehallintovirastoon vielä vuoden 2018 aikana, kun Jyväskylän Energia Oy:n
kanssa käytävät sopimusneuvottelut (koskien mm. vesivoimalaitoksen hankintaa kaupungille) saadaan
päätökseen.
Kunnostuksen rakennussuunnittelun hankintamenettelyt on käynnistetty, ja rakennussuunnitteluvaiheeseen päästään keväällä 2019. Jokikunnostuksen toteuttamisen käynnistäminen on tavoitteena vuonna
2020, ja itse kunnostus kestää 2-3 vuotta.
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Kuva 6. Ote Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmasta Kankaan kohdalta (Ramboll Finland Oy).
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SEURANTA
Tourujoen kunnostuksen vaikuttavuuden arvioinnin pohjaksi laadittiin seurantasuunnitelma.
Seurantasuunnitelman laadinta toteutettiin Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston
yhteistutkimushankkeena. Seurantasuunnitelma on valmistunut lokakuussa 2017.
Kunnostusta edeltävän biologisen lähtötilanteen kartoitus on toteutettu vuosien 2017 ja 2018 aikana
näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Syksyllä 2017 toteutettiin sähkökalastukset, pohjaeläin- ja
päällyslevänäytteenotot Tourujoella ja Palokkajärven kivikkorantavyöhykkeellä. Vuonna 2018 kartoitettiin
vesikasvillisuus sekä Tourujoella ja Palokkajärvellä. Palokkajärven osalta näytteenotto toteutui KeskiSuomen ELY-keskuksen toimeksiantona, ja sen osalta tulokset eivät ole vielä saatavissa. Näytteidenoton
tarkoituksena on ollut kartoittaa kunnostusta edeltävä lähtötilanne kunnostuksen vaikuttavuuden
arvioimiseksi.

AUTIOJOEN ENNALLISTAMISEN ESISELVITYS
TAUSTA JA TAVOITTEET
Tourujoen kunnostuksen yhteydessä on noussut esille, että kalojen leviämis- ja lisääntymisolojen
kannalta olisi toivottavaa, että myös joen yläpuolisista vesistöjä saataisiin kytkettyä Tourujoen ekologiseen
jatkumoon. Muun muassa Autiojoen eteläpäässä sijaitseva Puuppolan voimalaitos on nostettu esille
yhtenä merkittävänä vaellusesteenä yläpuolisten vaellusreittien osalta.
ESISELVITYKSEN LAADINTA

Kun alkukesästä 2018 Puuppolan
vesivoimalaitoksen
omistaja
KoskiEnergia
Oy
käynnisti
neuvottelut
koskien mahdollisuuksia vaellusesteen
poistamiseksi Puuppolassa ja Autiojoen
ennallistamiseksi, nähtiin tämä hyväksi
mahdollisuudeksi selvittää laajemman
kunnostuskokonaisuuden
ekologista
vaikuttavuutta.
Ympäristöministeriölle
hyväksyi muutosesityksen, jonka mukaan
Tourujoen kunnostuksen osaprojektissa
säästynyttä rahoitusta voitiin suunnata
Autiojoen ennallistamisen esiselvitykseen.
Esiselvitys käynnistettiin elokuussa 2018,
ja se valmistui marraskuussa 2018.
Esiselvityksen laati Ramboll Finland Oyj.
Kuva 7. Autiojoen valuma-alue. (lähde:
ympäristökarttapalvelu Karpalo).
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Esiselvityksen tavoitteena oli saada tietoa Autiojoen kunnostuksen vaatimista toimenpiteistä, niiden
vaikutuksista ja kustannuksista. Esiselvityksessä koottiin yhteen eri tekijöiden asettamat reunaehdot
kunnostukselle ja selvitettiin yleistasoisesti kunnostamisen edellyttämiä toimenpiteitä vaihtoehtoineen.

ALVAJÄRVEN HAPETTIMEN TARVESELVITYS
Alvajärven hapettimen tarvearvio laadittiin vuonna 2017. Selvityksessä arvioitiin hapetuksen hyötyä
sekä arvioitiin missä järvissä hapetusta olisi kustannustehokkainta.

Kuva 8. Näkymä Puuppolan voimalaitoksen patoaltaasta. Taustalla näkyy Korttajärvi ja taaempana Alvajärvi (kuvaaja:
Ari Heinonen).
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HANKKEEN TULOKSET
Hankehakemuksen hankesuunnitelmassa esitetyt hankkeen tavoitteet ja toimenpiteiden tavoiteltu aikataulu ovat pääosin toteutuneet. Tourujoen kunnostuksen suunnittelu ei alkuperäisestä tavoitteeta
huolimatta edennyt hankkeen aikana rakennussuunnitteluvaiheeseen. Green Street -projektin osalta
varsinaiset hulevesi- ja viherrakenteet päästään toteuttamaan hankekauden jälkeen keväällä 2019 viivästyneiden kaukolämpötöiden vuoksi.
EEROLANPURON KOSTEIKON SEURANTA
HULEVEDEN LAADUN TARKKAILU JA VIRTAAMAMITTAUKSET
Eerolanpuron seuranta on toteutunut suunnitellusti ja seurantaraportti on valmistunut marraskuussa
2018 (liite 1).

Kuva 9. Eerolanpuron kosteikko loppukesästä 2018 (kuva: Jarmo Toikkanen).
Eerolanpuron kosteikolla on toteutettu seurantatarkkailua ympärivuotisesti alkaen syksystä 2017. Yhteensä tarkkailukertoja oli 12 kertaa. Kaikilla kerroilla saatiin otettua vesinäytteet. Virtaamamittaukset
saatiin suoritettua suunnitellun mukaisesti lukuun ottamatta heinäkuuta 2017 sekä helmi-maaliskuuta
2018. Virtaamissa oli havaittavissa suurta kausittaista vaihtelua, mikä selittyy vuodenaikojen valumaeroilla.
Eerolanpuron kosteikolle ohjautuvaa kuormitusta tarkasteltiin virtaamaan ja vedenlaatuun perustuvalla
kuormitusarviolla. Kuormituksen pidätystehoa tarkasteltiin reduktion perusteella. Kosteikon eri osiin kohdistuvan kuormituksen suuruus vaihteli havaintopisteiden välillä melko paljon.
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Eerolanpuron kosteikko toimii tarkkailujakson tulosten perusteella hyvin kuormitusta pidättäen ja virtaamia tasaten. Ensimmäisen kosteikkoaltaan kuormitusta pidättävä ominaisuus on hieman toista kosteikkoallasta heikompi. Selkeimpänä kosteikkoaltaiden ominaisuutena voitiin havaita kosteikkoaltaiden
virtausnopeutta ja virtaamia hidastavat ja pidättävät piirteet. Veden pitoisuuksissa ei ollut havaittavissa
selvää puhdistumista, kun verrattiin kosteikkoaltaille tulevaa ja lähtevää vedenlaatua. Eniten veden pitoisuudet laskivat toisella kosteikkoaltaalla ja siinä puhdistumista tapahtui pääosin metallien (kupari,
kromi, nikkeli) kohdalla. Kasvillisuuden kuitenkin vallatessa lisää tilaa kosteikkoaltaissa, vaikuttaa tämä
myös oletettavasti ainesten lisääntyneeseen sitoutumiseen kasvillisuuteen ja täten suoranaiseen veden
puhdistustehon kasvuun. Kasvillisuuden lisääntyessä myös veden viipymä kasvaa entisestään. Tällä
hetkellä kosteikon kuormituksen pidättämiskyky perustuu pääosin siis virtaamien hidastumiseen ja viivytykseen.
Kosteikon rakentamisen ja edelleen kosteikolla tapahtuvan vesien käsittelyn voidaan katsoa vähentävän
Eerolanpuron kautta Tuomiojärveen tulevien hulevesien aiheuttamaa haitallista kuormaa ja täten sen
vaikutus Tuomiojärven tilaan on positiivinen.

Taulukko 2. Eerolanpuron kosteikkoaltaiden keskimääräiset tulevan ja lähtevän veden kuormitukset (kg/d
ja g/d) sekä kosteikkoaltaiden reduktio. Metallien kuormat on ilmoitettu g/d (lähde: Euroﬁns Nablabs
Oy).

Seurannan suunnittelu ja toteutus antoivat arvokasta tietoa tämän tyyppisen moniosaisen hulevesirakenteen seuranta-asetelmien monimutkaisuudesta. Alun perin seuranta oli tarkoitus toteuttaa jatkuvatoimisena mittauksena. Kosteikko on rakenteellisesti monimutkainen useine eri pistemäisine hulevesikuormituslähteineen, minkä vuoksi kohteella päädyttiin näytteenottomuotoiseen seurantaan. Näytteenottoa
painotettiin sadejaksojen yhteyteen – erityisesti sadejaksojen alkuun. Näytteenottomuotoinen seuranta
mahdollisti useamman vedenlaatusuureen seurannan kuin mitä olisi voitu seurata jatkuvatoimisella
mittauksella. Erityisesti vesinäytteenoton avulla pystyttiin seuraamaan myös hulevesien laadun kannalta
keskeisiä raskasmetallipitoisuuksia. Näytteenottomuotoisen seurannan avulla ei kuitenkaan saada koko
kuvaa seurattavien suureiden pitoisuuksien vaihtelusta ja pitoisuuksien käyttäytymisestä eri sääolosuhteissa.
Eerolanpuron kosteikkoa ei oltu suunniteltu seurannan näkökulmasta. Sen moniosainen rakenne useine
hulevesipurkupisteineen tekee kosteikon kokonaispuhdistuskyvyn arvioinnista vaikeaa ja summittaista.
Jos kohteen puhdistuskyvystä on tarkoitus saada mahdollisimman helposti tuotettavaa ja yksiselitteistä
seurantatietoa, niin seurannan edellytykset on hyvä olla huomioida jo kohteen suunnitteluvaiheessa.
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HULEVESIKASVILLISUUSTUTKIMUS
Luonnonvarakeskuksen (Luke) hulevesikasvitutkimuksessa tehtiin seurantaa sekä vuonna 2017 että
2018. Niissä kiinnitettiin huomiota istutettujen lajien kuntoon, elinvoimaisuuteen, terveyteen, leviämiseen istutusryhmän ulkopuolelle ja vastaavasti taantumiseen. Lisäksi kartoitettiin alueelle luontaisesti
ilmaantuneet lajit, niiden runsaus sekä mahdollinen uhka istutetuille lajeille.
Alueelle istutetuista heinä-, sara- ja vihviläkasveista osa on kehittynyt nopeasti peittäviksi yhtenäisiksi kasvustoiksi, jotka myös maisemallisesti sopivat hyvin alueelle. Lupaavia tuloksia on myös useista
muista kasveista, kuten keltakurjenmiekasta, suovehkasta, raatteesta ja rantakukasta. Osa lajeista ei ole
pystynyt muodostamaan riittävän yhtenäistä kasvustoa, jotta muiden lajien leviäminen niiden alueelle
olisi estynyt. Tällainen tilanne on mm. rentukan, rantatädykkeen ja hiirenportaan kohdalla. Altaiden ympäristöön, osittain istutettujenkin lajien paikoille on levinnyt joitakin horsmalajeja ja yksivuotiset tumma-,
nuokku- ja säderusokki näyttävät asettuneen alueelle. Haitallisista vieraslajeista aluetta uhkaavimmalta
vaikuttaa jättipalsami, jota esiintyy ojassa.
Lajien menestyminen ja soveltuvuus hulevesialueille on perusasia kasveja valittaessa. Tärkeää on tietää
lisäksi, mitkä lajit viivyttävät ja haihduttavat tehokkaasti vettä ja sitovat vedestä ravinteita ja haitta-aineita.
Tästä saadaan tietoa Luken hankkeessa tehdyistä astiakokeista, joissa luonnonkasvilajeja kasvatettiin
kontrolloiduissa oloissa. Kasvien veden ja ravinteiden käyttöä mitattiin tarkasti. Astiakokeista saadaan
tietoa myös kasvualustan ja siihen lisätyn biohiilen vaikutuksesta veden pidätykseen ja ravinteiden sitoutumiseen. Nämä tulokset ovat analysointivaiheessa. Täydentävää tietoa hulevesialueille soveltuvista
lajeista saadaan myös hankkeessa tehdyistä kasvillisuusanalyyseistä useita vuosia käytössä olleilla hulevesialueilla yhteistyökaupungeissa.
Kaupunkien koekohteista saadaan suoraan sovellettavaa tietoa eri kasvilajien menestymisestä ja soveltuvuudesta hulevesialueille. Lajilta edellytetään hyvää elinvoimaisuutta ja riittävää leviämiskykyä, vaihtelevaan vedenkorkeuteen sopeutumista ja maisemaan sopivuutta. Monimuotoisen, kerroksellisen kasvillisuuden muodostuminen ja säilyminen hulevesialueella on tavoiteltavaa. Eerolanpuron kosteikon tavoin
virkistysalueena käytettävällä alueella monimuotoisuus ja esteettiset arvot ovat erityisen tärkeitä. Tämän
vuoksi liian voimakkaasti leviävien, muita tukahduttavien lajien käyttöä on syytä välttää.

Kuva 10. Eerolanpuron kosteikkokasvillisuutta (kuva: Mervi Vallinkoski).
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Hankehakemuksen hankesuunnitelmassa esitetyt hankkeen tavoitteet ja toimenpiteiden tavoiteltu aikataulu ovat pääosin toteutuneet.
EEROLANPURON KOSTEIKON SEURANTA
Suunnitteluratkaisut todettiin pääosin toimiviksi, ja hulevesikanavan puhdistusteho paranee vuosi vuodelta, kun kasvit valtaavat koko purouoman. Eerolanpuron seurannasta saatujen rohkaisevien tulosten
pohjalta voi olettaa, että Kankaan hulevesikanavakin tulee puhdistamaan hyvin hulevesien epäpuhtauksia. Lisäksi hulevesikanavan virtaava vesi sekä kasvillisuus lisäävät merkittävästi Kankaan asuinympäristön esteettisyyttä ja viihtyisyyttä, sekä luovat erityislaatuisen ympäristön omalta osaltaan. Hulevesikanava onkin hyvä esimerkki monia hyötyjä tarjoavasta vihreän infrastruktuurin ratkaisusta.

Kuva 11. Kankaan hulevesikanava elokuussa 2018 (valokuva: Ari Heinonen).
Kankaan hulevesikanavan rakentamisvaiheessa yllätyksiä tuottivat alueelta löydetyt pilaantuneet maa-ainekset ja niitä seuranneet puhdistustoimet. Työmaa eteni kuitenkin hyvin kokonaisaikataulun mukaisesti
niistä huolimatta. Rakentamisvaiheessa tuli yllätyksenä myös kalliopinnan korkeusasema, minkä vuoksi
suunnitelmia päivitettiin vielä rakentamisvaiheessa. Kalliopinnan läheisyydestä johtuen toivottua hulevesien imeytymistä ei kanavan osalta pääse juuri tapahtumaan, vaan kanava toimii ainoastaan viivyttävänä ja puhdistavana rakenteena. Rakentamisvaiheessa kasvillisuuden joitakin lajeja / lajikkeita jouduttiin
vaihtamaan saatavuusongelmien vuoksi. Kanavan rakenteesta johtuen huomattava osa töistä jouduttiin
tekemään käsityönä.
Kankaan alueen rakentumisen aikana kiintoaineet hulevesikanavassa lisääntyvät. Rakentamisaikaiseen
hulevesien kiintoaineksen keräämiseen olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota Kankaan alueella.
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Eroosionsuojamatto / verkko ovat osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi sekä eroosion vähenemisen että
esteettisten ominaisuuksiensa ansiosta. Biohiili on varmasti myös käyttökelpoinen ja hyödyllinen ratkaisu tässäkin kohteessa, jossa kuivana aikana kosteikkokasvit pystyvät hyödyntämään biohiileen sitoutunutta vettä.
Tulvettumisalueen pinta-ala jää pieneksi, kun kyseessä on kanava. Ratkaisu muunneltuna on hyvin sovellettavissa myös muissa kohteissa, erityisesti paikoissa, jossa tilaa on käytettävissä enemmänkin.

SAVULAHDEN HULEVESIRAKENTEET

Kuva 12. Ilmakuva Savulahden alueelta kesällä 2018, punaisella rajattu hulevesirakenteiden alue.
Savulahdella toteutettiin vuonna 2018 hulevesien laadun seurantaa sekä seurantatulosten perusteella
arvioitiin hulevesirakenteiden toimivuutta. Savulahden seurannasta laadittu raportti valmistui marraskuussa 2018 (liite 2) ja sitä täydennetään vielä keväällä 2019 otettavan yhden näytteenoton jälkeen.
Hulevesinäytteitä ja virtaamamittauksia oli alkuperäisen tarkkailusuunnitelman mukaan tarkoitus ottaa
kymmenen kertaa huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana. Keväällä näytteitä saatiin kohtalaisesti, mutta
erittäin lämpimän ja vähäsateisen kesän johdosta kesällä ei näytteitä saatu lainkaan ja syksyllä näytteet
saatiin vain lähtevästä vedestä.
Otettujen näytteiden ja mitattujen virtaamien perusteella Savulahden alueelta lähtevä kuormitus oli keväällä voimakasta, johtuen ennemminkin veden erittäin korkeista kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksista
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(taulukko 3) kuin suurista lähtevän veden virtaamista (taulukko 4). Syksyllä virtaaman ollessa vähäistä
ja pitoisuuksien ollessa kevättä matalammalla tasolla, myös hulevesien aiheuttama kuorma oli pienempi.
Taulukko 3. Savulahden keskimääräinen vedenlaatu 2018 (lähde: Euroﬁns Nablabs Oy)

Taulukko 4. Savulahden virtaamat 2018 (lähde: Euroﬁns Nablabs Oy).

Käsittelyrakenteen puhdistuskyky oli aineiston perusteella melko hyvä (taulukko 5). Rakenne pidätti
selvästi kiintoainetta ja fosforia sekä niin ikään myös raskasmetalleja pidättyi suodatinrakenteeseen. Savulahden huleveden suodatinrakenteen kautta Tuomiojärveen päätyvä kuormitus on vuositasolla varsin
vähäistä. Suurimmat kuormat tulevat todennäköisesti jatkossakin ajoittumaan kevääseen, mutta tällöin
kuormitus myös laimenee tehokkaasti sulamisvesien laimentavan vaikutuksen myötä. Savulahden kuormituksella ei oletettavasti ole Tuomiojärven vedenkäyttöä vaarantavaa vaikutusta ja kuormitus tulee
todennäköisesti ajan kuluessa pienenemään alueen ojaston ja viivytysaltaan penkereiden kasvittuessa.
Taulukko 5. Savulahden hulevesirakenteen puhdistusteho.

Reduktiotarkastelussa tulee ottaa epävarmuustekijänä huomioon rakenteelle tulevan veden edustavuus.
Keskimääräinen rakenteelle tulevan veden pitoisuus on laskettu kahden erillisen uoman keskiarvona ja
näistä uomista rakennetun ojaston alapää (piste 1.2) edustaa virtaamaltaan selvästi suurempaa uomaa
kuin rakenteelle tuleva toinen uoma, josta otettiin vesinäytteitä (piste 2.1) ja jonka tuloksia käytettiin
keskiarvolaskennassa. Pisteen 1.2 vesi oli pitoisuuksiltaan selvästi väkevämpää, joten vähempi virtaamaisen pisteen 2.1 arvot vääristivät laskennassa käytettävää keskimääräistä vedenlaatua ns. parempilaatuiseksi mitä rakenteelle puhdistukseen menevä vesi todellisuudessa on. Täten hulevesirakenteen
puhdistusteho on todellisuudessa taulukon 5 arvoja parempi, eli rakenteeseen jää aineksia enemmän
mitä nyt on esitetty.
Vuoden 2018 seuranta Savulahden hulevesirakenteella tuotti tietoa lähinnä kevään sulamisvesien osalta. Rakenne oli vasta valmistunut, täysin paljas kasvillisuudesta ja muokattua pintamaata huuhtoutui
sulamisvesien mukana runsaasti rakenteelle. Jotta rakenteen toimivuus vakiintuneissa olosuhteissa voitaisiin todeta, tulisi vastaavanlainen seurantajakso suorittaa sitten kun rakenteen ojastoon ja rantapenkereille on muodostunut hulevesien mukana kulkeutuvia aineksia pidättävää ja sitovaa kasvillisuutta.
Seurannan toteutus voisi olla esimerkiksi sulan maan aikaan vuonna 2020.
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GREEN STREET PILOTTI
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.

Kuva 13. Green Street pilotin rakentaminen käynnistyi kesällä 2018, alkuvaiheessa kadulla tehtiin muita
verkostojen saneeraustoimia (kuva: Mervi Vallinkoski).
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
hankekauden aikana ole saatu, joten siltä osin johtopäätösten teko jää myöhäisemmäksi.
Itse suunnittelulle varattiin alun perin 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.
Green Street –hankkeessa on ollut vaikeaa ennakoida, miten hankkeen toteutus tulee etenemään osana
laajempaa katusaneeraushanketta. Rakentamisen osapuolet olisi pitänyt myös sitouttaa rakentamisen
aika-tauluun jo suunnitteluvaiheessa, jotta tapahtuneen kaltaisia viivästymisiä ei olisi päässyt tapahtumaan. Viivästymisestä olisi pitänyt myös asettaa jotain seuraamuksia. Rakentamisen vaiheistaminen on
tämän kaltaisessa kohteessa erityisen haastavaa (mm. johtuen hulevesiratkaisuista), ja tällainen kohde
kannattaisikin toteuttaa hieman laajempana kokonaisuutena kerralla. Tämä voi budjettimielessä olla
haastavaa, koska yhdelle vuodelle tarvittaisiin tällöin suurempi panostus.
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Green Street -seurannan pohjaksi toteutettiin näytteenottoa hulevesien nykytilasta. Näytteissä on ollut
joka kerta runsaasti kiintoainesta. Huleveden ravinnepitoisuuksissa on ollut runsasta vaihtelua, keväällä
ja kesällä 2018 otetuissa näytteissä ravinnepitoisuudet ovat olleet varsin korkeita. Kloridipitoisuus on
ollut syksyllä 2017 kohollaan, mutta määrät ovat pienemmät kevään ja kesän 2018 näytteissä. Raskasmetalleista hulevedessä on esiintynyt kohonneina pitoisuuksina kromia, kuparia, nikkeliä, lyijyä ja
sinkkiä. Öljy- ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet eivät ole olleet merkittävän korkeita syksyllä 2017, keväällä
ja kesällä 2018 öljyjen määrät olivat korkealla tasolla.

TOURUJOEN KUNNOSTUKSEN SUUNNITTELU JA SEURANTASUUNNITELMA
Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui reilut puoli vuotta suunniteltua myöhemmin mm.
suunnitteluaikaisten lisäselvitysten vuoksi. Siksi rakennussuunnitteluvaiheeseen ei ole päästy hankekaudella, kuten alun perin oli hankesuunnitelmassa ajatus. Tourujoen yleissuunnitelma hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa 1.10.2018. Vesilupahakemus toimitetaan Aluehallintovirastoon loppuvuodesta
2018. Rakennussuunnittelu käynnistyy keväällä 2019.

Kuva 14. Havainnekuva Kankaan kohdalle rakennettavasta uudesta, koskimaisesta uomasta (lähde:
Ramboll Finland Oy).
Yleissuunnitelmassa löydettiin joelle kunnostusratkaisu, jossa on yhteensovitettuna useita tavoitteita ja
reunaehtoja. Yleissuunnitelman on arvioitu täyttävän kunnostusratkaisulle etukäteen asetetut tavoitteet
kalojen nousun mahdollistavasta, kulttuurihistorialliset arvot huomioivasta sekä maisemallisesti ja virkistyksellisesti korkeatasoisesta kunnostuskokonaisuudesta.
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Tourujoen seurantasuunnitelmassa on laadittu näytteenottosuunnitelma pintavesien ekologisessa tilaluokituksessa käytettyjen lajiryhmien tilan tarkastelemiseksi. Näytteenottosuunnitelma sisältää suositukset
seurattavista paikoista, standardoiduista näytteenottomenetelmistä ja seurantatiheydestä sekä Tourujoelle ja yläpuoliselle Palokkajärvelle. Kunnostusta edeltävän tilan kartoitus on toteutettu seurantasuunnitelman mukaisesti.
Lähtötilakartoituksen perusteella Tourujoelta ja Palokkajärveltä saatiin monia lajiryhmiä koskevaa lajistotietoa. Lajistotiedon pohjalta tunnistettiin myös niitä lajistossa tarvittavia muutoksia, jotka tarvitaan hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseksi.

AUTIOJOEN ENNALLISTAMISEN ESISELVITYS
Autiojoen ennallistamisen esiselvitys käynnistettiin tehdyn muutosesityksen pohjalta elokuussa 2018, ja
se valmistui marraskuussa 2018 (liite 5).
Selvityksessä on esitetty ratkaisut Luonetjärven säännöstelyn lakkauttamiseen ja joen kolmen vaellusesteen poistamiseen tai kiertämiseen. Puuppolan voimalaitoksen kohdalla on tarkasteltu useita vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannuksineen ja hyöty/haitta –tarkasteluineen. Selvityksessä on tunnistettu esitettyjen
kunnostustoimien aiheuttamia hyötyjä ja haittoja.
Esiselvitys tulee toimimaan päätöksenteon tukena sekä pohjana Jyväskylän kaupungin ja Koskienergia
Oy:n välisissä tulevissa neuvotteluissa koskien hankkeen käynnistämisen edellytyksiä sekä mahdollisia
sopimusehtoja.

ALVAJÄRVEN HAPETTIMEN TARVESELVITYS
Alvajärven hapettimen tarvearvio laadittiin vuonna 2017 (liite 6). Selvityksessä arvioitiin hapetuksen
hyötyä sekä arvioitiin missä järvissä hapetusta olisi kustannustehokkainta. Tarveselvityksen pohjalta
on käyty neuvotteluja Palokan osakaskunnan kanssa hapetuskokeilusta. Osakaskunta ei antanut lupaa
hapetuskokeilulle Lehes- tai Vähäjärvelle.
Marraskuussa 2017 Ympäristöministeriö hyväksyi hankehakijan muutosesityksen, jonka mukaan hapetinprojektin toteutumatta jäänyt rahoitusosuus tullaan käyttämään muiden osaprojektien seurantatoimiin.
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4
VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA
TULOKSET
Viestinnän tavoitteeksi asetettiin hankkeen viestintäsuunnitelmassa seuraavaa:
• hanketta tulee tehdä säännöllisesti tunnetuksi eri sidosryhmille
• hankkeiden etenemisestä tulee viestiä avoimesti ja läpinäkyvästi
• hankkeessa mukana olevien osapuolten välillä pyritään ajantasaiseen ja riittävään tiedonkulkuun
• projektien suunnitteluun ja toteutukseen osallistumiseen sekä niistä käytävään keskusteluun luodaan aktiivisesti mahdollisuuksia eri sidosryhmille
Hankkeessa on tehty laaja-alaista, viestintäsuunnitelman mukaista viestintää. Viestintä on saanut
hankkeessa ennakoitua suuremman roolin. Hankehakemusvaiheessa ei viestinnän suurta roolia aivan
tunnistettu, ja tavoitteet viestinnän suhteen kasvoivat kunnianhimoisemmiksi siinä vaiheessa, kun viestintäsuunnitelmaa alettiin laatia.
Hankkeesta on pääosin tiedotettu eri osaprojektien osalta erikseen. Lähinnä päättäjille ja ammattilaisille suunnatuissa esittelytilanteissa on esitelty koko kärkihanketta. Sen sijaan tiedotteet tai pidetyt
asukastilaisuudet ja vastaavat on toteutettu pääosin aina koskien kutakin osaprojektia. Tämä on nähty
tarkoituksenmukaisimmaksi tavaksi, koska kukin hanke koskettaa luonnollisesti usein juuri sen lähialueella asuvia asukkaita. Tiedotteet on julkaistu sekä kaupungin verkkosivuilla sekä lähetetty sähköpostitse eri medioihin.
Tourujoen kunnostuksen suunnittelu on ollut osaprojekteista selvästi eniten niin mediaa, asukkaita kuin
luottamushenkilöitä kiinnostava osaprojekti. Sen osalta näkyvyyttä on ollut varsin runsaasti paikallisissa medioissa. Median kannanotot ovat olleet positiviisia ja kunnostus on saanut paljon positiivista
julkisuutta. Tämä on osaltaan varmasti edistänyt myös yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelyvaiheen
eteenpäin menoa sujuvasti.
Tourujoen kunnostuksen viestinnän tärkeimpiä vaiheita ovat olleet yleissuunnitelman luonnosvaihe (kesäkuu 2017), valmiin yleissuunnitelman nähtävilläolo (kesäkuu 2018) sekä yleissuunnitelman hyväksymisvaihe (syys-lokakuu 2018). Tourujoen viestinnästä on saatu myös positiivista palautetta asukkailta.
Palautteen mukaan tietoa on ollut saatavilla riittävästi ja asioita on avattu ymmärrettävästi. Tourujoen
kunnostus on ollut esillä paljon myös yleensä kaupungin viestinnässä (esim. muiden projektien yhteydessä, kärkihankkeen viestinnän ulkopuolella).
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Hankeviestinnällä onnistuttiin tukemaan vihreän infrastruktuuriin kohdistuvaa myönteistä asenneilmapiiriä. Hankkeen aikana asukkailta saatiin kannustavaa palautetta ja vesien tilaa parantavat toimet koettiin
tärkeinä. Erityisesti valmiit ja hankekauden aikana valmistuneet kohteet (kuten Eerolanpuron kosteikko
sekä Kankaan hulevesikanava), ovat keränneet paljon positiivista palautetta niin asukkailta, luottamushenkilöiltä kuin ammattilaispiireiltä ympäri Suomea. Myös mediassa niitä on käsitelty kiitettävästi. Mainitut kohteet ovat asukkaiden mielestä tärkeitä niiden virkistyksellisen ja maisemallisen arvon vuoksi.
Lisäksi asukkaat ovat suhtautuneet positiivisesti luontopohjaisten ratkaisujen soveltamiseen hulevesien
puhdistuksessa. Puutarhakadun asukkaat olivat hyvin kiinnostuneita Green Street -suunnitelmista. Palaute oli lähes yksinomaan positiivista ja tulevan muutoksen koettiin parantavan asuinympäristön laatua.
Tiedonkulku hankkeen toimijoiden kesken on ollut pääosin riittävää. Green Street –hankkeen osalta
kommunikointia rakentajien suuntaan olisi voitu painottaa vielä enemmän, jotta hankkeen taustat ja tavoitteet olisivat olleet heille tutumpia. Tämä olisi voinut vähentää rakentamisaikana esille nousseita kommentteja koskien hankkeen toteutuksen vaikeudesta. Toisaalta Green Street –hankkeessa panostettiin jo
suunnitteluvaiheessa tavanomaista enemmän sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Jyväskylän
kaupungin toimintamalli asettaa kuitenkin itsessään omat haasteensa tiedonkululle suunnittelun ja rakentamisen ollessa eri henkilöiden vastuulla. Siksi tällaisissa pilottihankkeissa tiedonvälitykseen sekä
tavoitteiden avaamiseen voisi olla syytä panostaa enemmänkin.
Asukkaille suunnatun viestinnän osalta viestimisen ajoittaminen ja sisällön miettiminen on erityisen tärkeää. Esimerkiksi Green Street –ratkaisuista viestiminen olisi ehkä tarkoituksenmukaisinta
vasta siinä vaiheessa, kun on aika toteuttaa varsinaisia Green Street –rakenteita. Koska koko
vuosi 2018 kului valmisteleviin toimiin sekä erilaisten maanalaisten verkostojen saneeraukseen, saattoi Green Street –ratkaisusta välittyä vääristynyt kuva yleisölle, kun niistä tiedotettiin
aivan rakentamistyön alkuvaiheessa. Ainakin viestinnän sisältöä olisi tässä suhteessa voitu
miettiä tarkemmin.
Vastuu viestinnästä on ollut kaupunkirakenteessa Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö –yksiköllä, mikä on turvannut tiedottamisen tasapuolisuuden ja viestien yhteneväisyyden.

VIESTINTÄTOIMET KÄYTÄNNÖSSÄ
Kärkihankkeen viestintää on tehty viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintää on hallittu ja seurattu Excel-muotoisen vuosikellon avulla. Siihen on eri välilehdille kirjattu sekä koko kärkihankkeen että
osaprojektien osalta tehdyt viestintätoimet. Vuosikello: https://drive.google.com/drive/folders/0BxNYMiS_12FUWDVWcVZOeVRmZ1E
Hankkeen nettisivut perustettiin toukokuussa 2017 ja niitä on päivitetty tarpeen mukaan. Internet-sivut
löytyvät osoitteesta: https://www.jyvaskyla.ﬁ/talous-ja-strategia/hankkeet/vihreita-vesireitteja
Hankkeesta ja sen osaprojekteista on tehty useita uutistiedotteita, joiden pohjalta paikalliset mediat
(mm. Keskisuomalainen, Suur-Jyväskylän lehti sekä YLE paikallisuutiset) ovat tehneet useita uutisjuttuja. Tilaisuuksista on tiedotettu mediatiedotteiden lisäksi lehti-ilmoituksilla, internet-sivuilla, kaupungin ja
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Keskisuomalaisen tapahtumakalenterin kautta, Facebook-tapahtumina ja -päivityksinä (Jyväskylän kaupunkisuunnittelun Facebook-sivuilla) sekä
Twitterissä.
Viestinnän tarpeet ovat kummunneet usein
suoraan eri osaprojektien tilanteesta, esim.
suunnitelmien tai rakentamisen valmistumisajakohdasta. Lisäksi kärkihankkeen kokonaisuutta on esitelty erilaisissa seminaa-reissa
ym. tilaisuuksissa, joita on ollut useita hankekauden aikana. Myös viestintä luottamushenkilöille on
ollut tärkeää. Kaupunkirakennelautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto on pidetty ajan tasalla hankkeen edetessä.
Sisäisen tiedonvaihdon välineinä ovat toimineet sisäiset
tilannekatsaustapaamiset (pari kertaa vuodessa koko
hankkeen osalta, ja osaprojektien osalta tarpeen mukaan
esim. suunnitteluprosessin vaiheiden mukaisesti) sekä sähköpostitse tehty viestintä.
Viestinnän pohjaksi viestintäsuunnitelman laatimisvaiheessa
hankkeelle mietittiin myös vetävämpää ”kutsumanimeä”. Tämä
nimi (Vihreitä Vesireittejä) ei kuitenkaan käytännössä noussut kovin suureen rooliin hankkeessa, jota kutsuttiin usein pelkistetysti
”Tourujoen kärkihankkeeksi”. Viestinnällisesti tämä nimitus saattoi
kuitenkin viedä harhaan, sillä julkisuudessa usein miellettiin, että on
kyse Tourujoen kunnostushankkeesta, ja muut osaprojektit saattoivat saada tämän vuoksi pienemmän painoarvon viestinnässä.
Kärkihankkeen kokonaisuudesta ja tuloksista on tarkoitus viestiä vielä aktiivisesti hankekauden päätyttyä vuoden 2019 alkupuolella. Lisäksi erityisesti toteutuneita kohteita tullaan esittelemään myöhemminkin ammattilaisseminaareissa sekä
alan lehdissä artikkeleina. Jyväskylän kohteet ovat jo nyt
mallina, johon tullaan tutustumaan eri puolilta Suomea.
Ratkaisujen toimivuuden ja vaikuttavuuden seurantatulokset sekä rakentamisen ja ylläpidon kokemukset
mahdollistavat jatkossa yksityiskohtaisempaa viestintää.
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HANKKEEN VAIKUTTAVUUS JA
TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN
YLEISTÄ
Hankkeen myötä Jyväskylään rakennettiin useita vihreän infrastruktuurin ratkaisuja soveltavia hulevesien hallintakohteita. Ne ovat tärkeä osa hulevesien laadullista ja määrällistä hallintaa, jolla pyritään vaikuttamaan Tourujoen valuma-alueen vesien tilaan. Erityisesti koska Tourujoki on päätetty ennallistaa ja
koska Tuomiojärvi on Jyväskylän raakavesilähde, on valuma-alueen vesiensuojelulliset toimet, mukaan
lukien hulevesien hallinnan laadulliset toimenpiteet, tärkeitä.
Tehdyt toimet ovat hyviä esimerkkikohteita, joissa ilmenneistä ongelmista on tarkoitus ottaa opiksi, ja
joissa havaittuja hyviä malleja ja ratkaisuja tullaan hyödyntämään jatkossa muissa vastaavissa kohteissa. On tärkeää käydä läpi ratkaisujen perusteita, jotta eri toimijat ymmärtävät, mitä niillä tavoitellaan.
Kärkihankkeen ansiosta näistä kohteista ja niistä saaduista kokemuksista on käyty tavallista enemmän
keskustelua, mikä johtanee toimivampien ratkaisujen kehittämiseen.
Erityisesti Tuomiojärven valuma-alueella (jossa sijaitsevat Eerolanpuron kosteikko ja Savulahden kohde)
on maankäyttö laajenemassa, minkä myötä tarve toimivien, hulevesien laatuun pureutuvien ratkaisujen
käytölle on suuri jatkossakin. Parhaillaan on mm. käynnissä Savulahti II -alueen kaavoitus, jossa jo
pohditaan, miten esimerkiksi kaavamääräyksissä voidaan esittää tehokkaita hulevesien hallintatoimia.
Kärkihankkeen myötä on kaupungilla vahvistunut tahtotila siitä, että vihreän infrastruktuurin ratkaisut
(luontopohjaiset ratkaisut) ovat ratkaisuja, joita tarvitaan enenevässä määrin ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin vähenemisen sekä tiivistyvän kaupunkirakenteen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.
Tämä tahtotila ollaan kirjaamassa sekä alkukeväästä hyväksyttäviin Resurssiviisas Jyväskylä –ohjelmaan
sekä AVOin Kaupunkiympäristö –ohjelmaan.
RAKENTAMISAIKAISET HULEVEDET
Rakentamisaikaisten hulevesien hallinnan kysymykset ovat nousseet vahvemmin esiin kärkihankkeen
seurantatulosten ja havaintojen myötä, ja kaupungin toimintamalleja on tarkoitus kehittää toimivammiksi ja vaikuttavimmiksi vesienlaadun kannalta. Erityisesti Savulahden tarkkailun tulokset vahvistavat
näkemystä, että uusien rakennettavien alueiden hulevesien ohjaamisen tulee olla entistä hallitumpaa ja
hulevedet tulee käsitellä ennen niiden laskua vesistöön.
Rakentamisen aikaiset rakenteet ovat avainasemassa kuormituksen hallinnassa, koska rakentamisaikana kiintoaineshuuhtoumat (ja sen mukana myös ravinteiden ja haitta-aineiden huuhtoumat) ovat usein
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suuria. Rakentamisen aikaiset rakenteet tulisi siis suunnitella ja toteuttaa huolella sekä mahdollisesti
täysin erillisesti lopullisista hulevesirakenteista, ettei käy niin, että rakentamisaikainen suuri kuormitus
esim. tukkii nopeasti suodatinrakenteen. Oikeanlaisen rakenteen kautta ohjaamalla hulevesistä voidaan leikata merkittäviä määriä vesistöön päätyviä aineksia, kun verrataan tilanteeseen, jossa hulevedet johdetaan suoraan ilman mitään puhdistuskäsittelyä.
Uusilla rakennettavilla ja pinnaltaan paljailla alueilla pintahuuhtoumien aiheuttama pintamaan eroosio
on merkittävä tekijä hulevesien haitta-ainepitoisuuksia ja kuormitusta lisäävänä tekijänä. Maanpintaa
peittävä ja sitova kasvillisuus sekä alueen pintamateriaalit ovat tärkeässä asemassa, jotta valumavesien mukana huuhtoutuvan aineksen määrä saadaan pysymään mahdollisimman vähäisenä. Savulahden kohdalla voitiin kohdekäyntienkin perusteella todeta, että virtaamaa viivyttävät rakenteet toimivat
merkittävänä tekijänä kuormituksen hallinnan suhteen, sillä etenkin keväällä hulevesien mukana kulkeutui runsaasti kiintoainetta, joka saatiin laskeutumaan virtaamaa tasaavilla rakenteilla. Täten myös
kiintoaineeseen sitoutuneet ainekset pidättyivät laskeutumisen myötä viivytysaltaan sedimenttiin ja
alapuoliseen vesistöön päätyvän kuorman määrä väheni.
Erityisesti Savulahden osalta on pohdittu hulevesiratkaisujen kehittämistä mm. siten, että rakenteen
alapuo-lisia ojiin lisättäisiin biohiili-”makkaroita”, jotka tehostaisivat hulevesien puhdistumista. Ylipäätään olemassa olevan ojaston hyödyntäminen mahdollisimman paljon olisi Savulahden kaltaisessa
kohteessa toivottavaa, jotta itse rakenteiden toteuttaminen ja kaivaminen ei lisäisi kiintoainesten huuhtoutumista rakentamisaikana.
ERILAISTEN RATKAISUJEN SOVELTUMINEN KAUPUNKIRAKENTEEN ERI OSISSA
Edellä mainitun kaltaiset hulevesiratkaisut vaativat melko paljon tilaa, joten olemassa olevassa kaupunkirakenteessa voi niiden sovittaminen käytössä olevaan tilaa olla haasteellista. Maankäytön laajenemisalueilla, uusia alueita suunniteltaessa, näiden ratkaisujen soveltaminen on useimmiten helpompaa.
Tiiviimmässä ja olemassa olevassa kaupunkirakenteessa hulevesien hallintaratkaisut ovat useammin
esimerkiksi Green Street –pilotin kaltaisia ratkaisuja. Tilapuutteen lisäksi olemassa olevat kunnallistekniset järjestelmät asettavat näille keinoille kuitenkin joskus jopa yllättäviä haasteita, esimerkiksi
lähtöaineistot olemassa olevasta kunnallistekniikasta voivat olla puutteellisia.

OPIKSI HULEVESIKOHTEIDEN SUUNNITTELUUN
-riittävän ajan varaaminen suunnittelutyöhön
-panostus toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja ymmärryspohjan rakentamiseen ratkaisujen
perusteista
-ylläpitonäkökulmien pohtiminen osana suunnittelua
-seuranta-asetelman suunnittelu yhtäaikaisesti muun suunnittelun kanssa
-eri ratkaisujen rohkea kokeileminen ja toimivuuden testaaminen
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HYÖDYT JA KUSTANNUKSET
Luontopohjaisten ratkaisujen soveltamisessa on lähtökohta, että tämän tyyppiset ratkaisut tuottavat
monenlaisia hyötyjä (ekosysteemipalveluja). Ratkaisuissa yhdistyvät niin biodiversiteetti-, vesistö-, ilmasto- kuin terveyshyödyt. Monien kansainvälistenkin esimerkkien perusteella ne ovat yleensä myös taloudellisesti kannattavia.
Luontopohjaisten ratkaisujen hyödyt näkyvät pitkällä tähtäimellä terveys- ja ympäristöhuollon kustannusten vähenemisenä. Esimerkiksi lisäämällä katujen vettä läpäiseviä pintoja, voidaan vähentää tulvien
aiheuttamia tuhoja. Luontoelementit ja viheralueet voivat kasvattaa kiinteistöjen arvoa sekä kaupunkien
vetovoimaisuutta. Vehreä asuinympäristö houkuttelee liikkumaan, mikä tuottaa hyötyä lisääntyneinä
hyvinvointivaikutuksina.
Osaprojektien osalta ei kärkihankkeen kuluessa tehty erityistä selvitystä tai tutkimusta ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Osaprojekteista lähinnä Puutarhakadun Green Street -pilotin osalta nousi esille,
että ratkaisusta tuli kalliimpi kuin oli etukäteen arvioitu. Siellä 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. Nyt tosin tätä ei voi varmasti sanoa, koska varsinaista kustannus-hyöty-analyysiä ei tehty.

Kuva 15. Eerolanpuron kosteikko kesällä 2017 (kuva: Ari Heinonen).
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SEURANTATUTKIMUSTEN TULOKSET
Koska osaprojekteista osa on vasta suunnitteluasteella (Tourujoen kunnostus ja Autiojoen ennallistaminen), osa rakenteilla (Green Street) ja osa vasta valmistuneet (Kankaan kanava ja Savulahden hulevesirakenteet) on osin ennen aikaista arvioida toimenpiteiden vesiensuojelullista merkitystä ja hankkeen
ekologisten tavoitteiden toteutumista. Tarkkailuun pohjautuvia seurantatuloksia vesiensuojelullisista
vaikutuksista on saatavissa tässä vaiheessa Eerolanpuron kosteikolta sekä Savulahden hallintarakenteista.
Eerolanpuron kosteikko sekä Savulahden hulevesirakenteet sijaitsevat Tuomiojärven lähivaluma-alueella, eli niillä on suora vaikutus Tuomiojärven veden tilaan. Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungin raakaveden ottoalue, minkä vuoksi hulevesien laadullisen hallinnan toimet on nostettu erityisesti esiin myös
kaavoissa.
Seurannan pohjalta voidaan sanoa, että sekä Eerolanpuron kosteikko että Savulahden hulevesienhallintarakenteet toimivat hulevesien laatua parantavasti. Eerolanpuron kosteikko toimii tarkkailujakson tulosten perusteella hyvin kuormitusta pidättäen ja virtaamia tasaten. Kosteikon rakentamisen ja edelleen
kosteikolla tapahtuvan vesien käsittelyn voidaan katsoa vähentävän Eerolanpuron kautta Tuomiojärveen tulevien hulevesien aiheuttamaa haitallista kuormaa ja täten sen vaikutus Tuomiojärven tilaan on
positiivinen. Myös Savulahden käsittelyrakenne puhdistaa hulevesiä. Savulahden huleveden suodatinrakenteen kautta Tuomiojärveen päätyvä kuormitus on vuositasolla varsin vähäistä. Savulahden kuormituksella ei oletettavasti ole Tuomiojärven vedenkäyttöä vaarantavaa vaikutusta ja kuormitus tulee
todennäköisesti ajan kuluessa pienenemään alueen ojaston ja viivytysaltaan penkereiden kasvittuessa.
JOKIKUNNOSTUKSEN SEURANTASUUNNITELMA
Laadittu Tourujoen kunnostuksen seurantasuunnitelma ja sen pohjalta toteutetut lähtötilakartoitukset
luovat pohjan Tourujoen kunnostuksen vaikuttavuuden seurantaan, joka täyttää myös tutkimukselliset tietotarpeet. Seurantasuunnitelmassa on käyty lävitse myös Tourujoen lähijokien lähdelajistoa, ja
pohdittu lajien mahdollisuuksia levittäytyä Tourujokeen kunnostustoimien jälkeen. Tämän pohjalta on
päädytty myös suosituksiin toimenpiteistä, joilla Tourujoen ekologisen tilan paranemista voi nopeuttaa
kunnostuksen jälkeen.
Tourujoen kunnostuksen seurantasuunnitelma voi toimia hyvänä mallina jokikunnostusten vaikuttavuuden seurantamallille. Kunnostuskohteille on ylipäätään laadittu niukasti seurantasuunnitelmia, joten
mallina toimivia seurantasuunnitelmia ei ole helposti löydettävissä. Olisi tärkeää, että kunnostushankkeisiin sisältyisi vakiomuotoisesti selkeä tavoitteenasettelu ja tätä tukevan seuranta-asetelman suunnittelu.
ESIMERKKIKOHTEIDEN MERKITYS
Green Street -pilotti, Kankaan hulevesikanava, Savulahden biopidätysalue sekä Eerolanpuron kosteikko
ovat kaikki esimerkkejä luontopohjaisia ratkaisuja soveltavista alueista. Ne ovat Jyväskylässä ensimmäisiä laatuaan, ja niistä kerätyt kokemukset ovat tärkeitä tulevia vastaavia kohteita suunniteltaessa
ja toteutettaessa. Myös niin luottamushenkilöille kuin asukkaille välitetty tieto kohteista on tärkeää,
jotta kyseisenkaltaisia ratkaisua ymmärretään ja osataan myös vaatia. Ammattipiireissä kohteet ovat
kiinnostaneet myös ympäri Suomea.
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6
TALOUSRAPORTTI
Hankkeen rahoituspäätöksen mukainen kokonaisbudjetti on 531 700 euroa, Ympäristöministeriön päätöksen (muutospäätös VN/3660/2018) mukainen maksimituki on 259 100 euroa (48,7 %). Tehdyn
muutosesityksen ja päätöksen mukaisesti Ympäristöministeriön rahoitusosuus pieneni alkuperäisestä
päätöksestä 35 400 euroa. Kärkihankeaikana toteutuneet kustannukset ovat kuitenkin ylittäneet päätöksen mukaisen bujdetin, ja kärkihankeajan kokonaiskustannukset ovat olleet yhteensä n. 618 000 euroa.
Kaiken kaikkiaan hankkeessa arvioitiin alun perin alakanttiin joidenkin osaprojektien rahoitus, muun
muassa johtuen siitä, että kaikista osaprojekteista ei ollut vielä sen tasoisia suunnitelmia olemassa hakemusvaiheessa, että kustannuksia olisi voitu realistisesti arvioida. Kaupungin osuus hankkeista – erityisesti rakentamisen kuluista – onkin ollut alkuperäistä hankehakemusta selvästi suurempi. Osaprojektit
ovat kuitenkin osa normaalia kaupunkirakenteen toimialan kunnallistekniikan toteutusta, ja rahoitus
hankkeille on siten ollut turvattu.

Taulukko 6. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuosittain ja kokonaisuutena (*vuoden 2017 joulukuun
osalta luvut ovat väliraportin mukaisen arvion mukaisia, eivät todellisia toteutuneita kustannuksia. Nämä
kustannukset on oikaistu vuoden 2018 luvuissa).
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Vuoden 2017 väliraportin mukaan toteutuneet kustannukset olivat 248 374,11 euroa. Ympäristöministeriön rahoittama määrä vuodelta 2017 oli yhteensä 110 932,45 euroa.
Vuoden 2018 toteutuneet kustannukset olivat 369 791,21 euroa. Ympäristöministeriön rahoittama
määrä vuoden 2018 kuluista on 147 048,99 euroa.

Kuva 16. Tourujoen laaksoa (kuva: Ari Heinonen).
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7
SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN
Taajamaympäristöjen hulevesien hallintaratkaisujen mukaan saaminen vastaavan tyyppisiin tulevaisuuden hankeohjelmiin on hyvin toivottavaa. Hulevesien laatua parantavien luontopohjaisten ratkaisujen
soveltaminen on vasta leviämässä käytännöiksi Suomessa, ja tarvittaisiin edelleen kokeilevia hankkeita,
joihin liittyy uusien menetelmien testaaminen sekä tulosten seuranta. Kaupunkiympäristössä korostuu
eri tyyppiset kysymykset kuin haja-asutusalueiden vesiensuojelussa ja esimerkkitapauksilla on suuri
merkitys, kun kunnat hakevat uudentyyppisiä, monia hyötyjä tuottavia ja resurssiviisaita ratkaisumalleja.
Hankekauden pituus olisi järkevää olla pidempi hankkeessa, jossa edetään suunnitteluvaiheen kautta toteutukseen. Erityisesti vaikuttavuuden seuranta jää puutteelliseksi tai jopa kokonaan pois, koska
luotettavan seurantatiedon saaminen vaatii enemmän aikaa. Jopa Eerolanpuron osaprojektissa, missä
oli kyse valmiin kosteikon seurannasta, hankekausi oli liian lyhyt, ja luotettavia tietoja saadaan vasta
useiden vuosien seurannan myötä. Myöskään ylläpitovaiheen kokemuksia ei näin lyhyen ajan puitteissa
ehditä saamaan.
Julkisten organisaatioiden, kuten kuntien, moniosaisissa hankkeissa voisi olla toivottavaa noudattaa hieman joustavampia käytäntöjä mm. eri osaprojektien rahoitusosuuksien muutoksissa projektin kuluessa.
Usein hankehakemusvaiheessa esimerkiksi kustannukset saatetaan arvioida hyvin puutteellisten suunnitelmatietojen pohjalta, ja tämän vuoksi olisi hyvä kehittää jouhevampia menettelyjä projektin kuluessa
hankkeeseen tehtävien muutosten osalta. Muutostarpeet voitaisiin esimerkiksi sopia seurantapalavereissa kirjaten ne muistioon, ja päätösasiana ne käsiteltäisiin koskien koko raportointikauden aikana tehtyjä
muutoksia. Muutokset olisi hyvä voida asettaa voimaan myös takautuvasti. Esimerkiksi jos raportointikauden loppupuolella huomataan joltain osaprojektilta jäävän käyttämättä rahoitusta ja se katsottaisiin
voitavan siirtää toisen osaprojektin rahoitusosuuteen, niin kulut voitaisiin kirjata takautuvasti kyseisen
raportointikauden alusta alkaen.
Muiden hankkeiden kanssa jäi yhteydenpito loppuseminaaria lukuun ottamatta varsin vähäiseksi, tähän
olisi hyvä saada lisää kanavia sekä tarjota enemmän verkostoitumismahdollisuuksia. Esimerkiksi nettipohjainen hankefoorumi voisi olla tutkimisen arvoinen asia (vrt maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen
sidosryhmäfoorumi). Foorumilta voisi löytyä keskustelualustoja aihepiireittäin (teemasisällöittäin ja esimerkiksi koskien viestintää). Lisäksi erilaiset ohjeistukset, mallit, taltioidut seminaariesitykset ym. voisi
kerätä foorumin alle.
Raportointikauden viimeinen kuukausi on haasteellinen talouden seurannan osalta. Kustannusten nojautuminen arvioihin johtaa todennäköisesti aina oikaisutarpeisiin seuraavalla kaudella. Käytännössä
viimeisen hankevuoden osalta ei kustannuksia ole voinut edes syntyä joulukuussa, koska esimerkiksi ti38

lintarkastuslausuntoon ei voinut sisällyttää arviota tulevista kustannuksista. Tämä tulisi ottaa huomioon
hankekauden pituuden määrittelyssä (eli hankekausi loppuisi esim. 30.11.) tai raportointi- ja maksatusaikatauluissa.
Vaikuttavuuden ja seurannan merkitystä olisi hyvä tuoda paremmin esille hakemusvaiheen ohjeissa.
Käytännössä seurannan merkitys korostui vasta hankekauden aikana, minkä vuoksi seurantatoimia
lisättiin hankkeeseen mukaan hankekauden aikana. Tähän oli onneksi mahdollisuus, kun joidenkin
osaprojektien rahoitus ei toteutunut aiemmin ennakoidussa määrin.
Myös viestinnän roolin tärkeys selkeni hanketoimijalle vasta hankekauden aikana. Sen merkittävyys
kirkastui vasta viestintäsuunnitelmaa laadittaessa eli reilusti hankekauden alkamisen jälkeen. Isosta
kaupunkiorganisaatiosta tähän löytyi kuitenkin osaajia ja resursseja, mutta pienemmille hanketoimijoille
tämä voi aiheuttaa ongelmia.

Kuva 17. Autiojoen pato Hietajärven luusuassa (kuva: Ari Heinonen).
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JOHTOPÄÄTÖKSEN HANKKEESTA JA PÄÄTULOKSISTA
MONIA HYÖTYJÄ
Kärkihankkeen kokemukset erityisesti toteutuneista kohteista vahvistavat alkuperäistä oletusta siitä, että
vihreän infrastruktuurin ratkaisut (luontopohjaiset ratkaisut) tuottavat ympäristölleen monia hyötyjä. Ne
parantavat ekosysteemipalveluita ei vain hulevesien puhdistusvaikutuksen vuoksi, vaan myös muun
muassa lisätessään asuinympäristön viihtyisyyttä, alueen maisema-arvoja sekä luonnon monimuotoisuutta. Kärkihankkeen kohteet ovat esimerkkejä hyvin toimivasta, monia hyötyjä tarjoavista vihreän infrastruktuurin ratkaisuista.
SUUNNITTELUN JA YHTEISTYÖN MERKITYS
Uuden tyyppisten ratkaisujen suunnitteluun tulee panostaa riittävästi ja suunnitelmien tekemiseen tarvitaan monialaista asiantuntemusta. Myös aikataulullisesti niin suunnitteluun kuin rakentamisurakoiden
valmisteluun ja kilpailuttamiseen tulisi olla reilusti aikaa. Erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa olevat
kohteet voivat olla teknisesti haasteellisia, ja näiden osalta lähtötietojen selvittäminen sekä ratkaisujen
käyminen läpi laajasti eri sidosryhmien sekä myös rakentajien ja ylläpitäjien kanssa on tarpeen sekä ratkaisujen toimivuuden että prosessin sujuvan läpiviennin kannalta. Joka tapauksessa olemassa olevassa
kaupunkirakenteessa on rakentamisvaiheessa syytä varautua siihen, että esimerkiksi kaikkia kunnallisteknisiä verkostoja ei edes tiedetä tarkasti, ja rakentaminen voi olla tästä johtuen hidasta.
Uusien toimintatapojen läpivienti vaatii tavallista enemmän osallistamista ja keskustelua. On tärkeää
käydä läpi ratkaisujen perusteita, jotta eri toimijat ymmärtävät, mitä niillä tavoitellaan. Kärkihankkeen
ansiosta näistä kohteista ja niistä saaduista kokemuksista on käyty tavallista enemmän keskustelua,
mikä johtanee toimivampien ratkaisujen kehittämiseen.
GREEN STREET -RATKAISUN SOVELTAMINEN
Erityisesti Green Street –ratkaisun kokemusten pohjalta on pohdittava tarkkaan, mihin kohteisiin ja
missä laajuudessa tämän kaltaiset ratkaisut ovat toimivia. Jyväskylän keskustaan laadittu hulevesiselvitys ehdottaa mahdollisimman hajautettujen sekä nimenomaan vihreään infrastruktuuriin pohjautuvien
ratkaisujen käyttöä aina kuin mahdollista. Tätä on pohdittava tarkemmin sen osalta, mitä muut verkostot
alueilla ovat ja ovatko ne elinkaarensa päässä. Kokonaistaloudellisesti voi olla jossain kohdin järkevämpää toteuttaa Green Street –ratkaisuja vain osalla jotain katua tai hieman kevennettyinä. Kohteissa, jossa hulevesiratkaisuja tehdään kerralla koko kadun matkalle, olisi järkevää toteuttaa koko kohde kerralla,
mikä kuitenkin rahoituksen kannalta voi olla vaikea saada toteutumaan.
40

RAKENTAMISAIKAISET HULEVEDET
Kärkihankkeessa saadut kokemukset vahvistavat näkemystä, että uusien rakennettavien alueiden hulevesien ohjaamisen tulee olla hallittua ja hulevedet tulee käsitellä ennen niiden laskua vesistöön. Erityisesti Savulahden alueella mutta myös Kankaan hulevesikanavan yhteydessä huomattiin, että rakentamisaikaiseen hulevesien kiintoaineksen keräämiseen tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.
Rakentamisaikaisten hulevesien hallintaan olisi syytä kehittää väliaikaisia ratkaisuja, joissa vesi seisoo
ja kiintoainekset pääsevät laskeutumaan, ennen kuin hulevedet purkautuvat edelleen. Rakentamisaikaisten hulevesien hallinta on erityisen vaativaa esimerkiksi kevätaikaan sulamisvesien ollessa runsaita
tilanteessa, missä kasvillisuus ei ole vielä lähtenyt kasvuunsa. Optimaalinen tilanne olisi, jos hulevesien
viivytysaltaat tehtäisiin uudelle alueelle ennen kunnallistekniikan rakentamista, niin hulevesialtaat saataisiin toimimaan paremmin jo rakentamisen aikana.
KOHTEIDEN SEURANTA
Seurantasuunnitelmien laatiminen niin Green Street –pilotille, Eerolanpurolle ja Savulahdelle sekä kahden jälkimmäisen osalta myös toteutunut seuranta toi tärkeää tietoa siitä, minkälaisia kysymyksiä moniosaisten hulevesirakenteiden seuranta-asetelmien suunnittelussa on huomioitava.
Eerolanpuron ja Savulahden seurantojen perusteella voidaan sanoa, että rakenteet parantavat hulevesien laatua. Seurantatuloksien pohjalta ei vielä voida vetää varmoja johtopäätöksiä siitä, kuinka suuri
merkitys kasvillisuudella on puhdistuksessa. Alueiden kasvittuminen on vielä alkuvaiheissaan, joten
niiden osalta paranemista varmasti vielä tapahtuu. Vaikuttavuuden suuruuden selvittäminen vaatii vielä
seurantojen uusimista muutaman vuoden kuluttua. Monessa muussakin suhteessa jatkossa tehtävä
seuranta tulee tuottamaan lisää tietoa mm. rakenteiden toimivuudesta, kasvualustaratkaisuista tai ylläpidon haasteista.
Eerolanpuroa koskeva Luonnonvarakeskuksen tutkimushanke tuo valmistuessaan (huhtikuussa 2019)
tietoa tällaisilla alueilla menestyvistä lajeista, eri lajien soveltuvuudesta sekä siitä, mitkä lajit viivyttävät
ja haihduttavat tehokkaasti vettä ja sitovat vedestä ravinteita ja haitta-aineita. Lajilta edellytetään hyvää
elinvoimaisuutta ja riittävää leviämiskykyä, vaihtelevaan vedenkorkeuteen sopeutumista ja maisemaan
sopivuutta. Monimuotoisen, kerroksellisen kasvillisuuden muodostuminen ja säilyminen hulevesialueella
on tavoiteltavaa. Kärkihankkeen kohteissa olevien hulevesikohteiden tavoin virkistysalueena käytettävällä
alueella monimuotoisuus ja esteettiset arvot ovat erityisen tärkeitä. Tämän vuoksi liian voimakkaasti
leviävien, muita tukahduttavien lajien käyttöä on syytä välttää.
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LIITELUETTELO
Liite 1. Eerolanpuron seurantaraportti
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/yleissuunnittelu/Jyv_kaup_Eerolanpuron_kosteikon_tarkyhtvet_2017_2018.pdf
Liite 2. Savulahden seurantaraportti
http://www2.jkl.ﬁ/kaavakartat/yleissuunnittelu/Jyv_kaup_Savulahden_hulevesirak_tarkyhtvet_2018.
pdf
Liite 3. Tourujoen kunnostuksen seurantasuunnitelma
http://www2.jkl.ﬁ/kaavakartat/yleissuunnittelu/tourujoen_seurantasuunnitelma.pdf
Liite 4. Tourujoen kunnostuksen lähtötilakartoitus
http://www2.jkl.ﬁ/kaavakartat/yleissuunnittelu/tourujoen_kunnostuksen_lahtotilakartoitus.pdf
Liite 5. Autiojoen ennallistamisen esiselvitys
http://www2.jkl.ﬁ/kaavakartat/yleissuunnittelu/autiojoen_ennallistamisen_esiselvitys.pdf
Liite 6. Alvajärven hapettimen tarvearvio
http://www2.jkl.ﬁ/kaavakartat/yleissuunnittelu/tourujoen_vesiston_jarvien_hapetustarvearvio.pdf
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