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Tourujoen kärkihanke

• Hallitusohjelman mukainen hanke, jossa tavoitteena kiertotalouden 
edistäminen sekä vesien ravinnekuormituksen vähentäminen

• Kyseessä hankekokonaisuus, jossa useita eri vaiheissa olevia 
osaprojekteja (suunnittelu- / rakentamis- / seurantavaihe)

• Projektien yhteisenä tavoitteena Tourujoen ja sen yläpuolisten 
vesistöjen saattaminen hyvää ekologiseen tilaan
– Tourujoen virtavesikunnostus ja Autiojoen ennallistamisen esiselvitys
– Hulevesien hallinnan tehostaminen (useita kohteita)

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

Green Street = hulevesien määrällistä ja laadullista
hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin 
keinoin 
Keinovalikoima:
hulevesien johdattaminen kasvillisuuspeitteisille 
alueille sekä suodattaminen maakerrosten läpi, 
läpäisevät pinnoitteet, maanalainen viivyttävä 
rakenne, puut ja muu kasvillisuus
Tuottaa hulevesien hallinnan lisäksi monia 
muitakin hyötyjä (ekosysteemipalveluja).



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





Savulahden alueen hulevesitoimenpiteet

Uudella asuinalueella 
panostetaan hulevesien 
puhdistamiseen. 

Tuomiojärven puhtautta 
vaalitaan, koska järvestä 
otetaan noin kolmasosa 
jyväskyläläisten 
käyttämästä vedestä.

Valmistunut 
elokuussa 2018.



Savulahti
Suodattava maavalli biohiili-
pötkylöineen rakennusvaiheessa.

Valmis rakenne elokuussa 2018.

SEURANTA:



Eerolanpuron kaupunkikosteikko
Kosteikko ja sen kasvillisuus puhdistaa alueen hulevesiä ennen 
niiden päätymistä Tuomiojärveen.

Valmistunut 2016, seurantamittauksia vuodesta 
2017 alkaen.



Eerolanpuron kosteikon seuranta
• Kärkihankkeen kuluessa seurataan kosteikon toiminnan vaikuttavuutta
• Väliaikatuloksia laadun seurannasta:

– Kiintoaineskuorma vähenee 80-90 –prosenttisesti
– Fosforikuorma vähenee 70-90 –prosenttisesti
– Typpikuormitus vähenee 60-85 -prosenttisesti

• Loppuraportti tämän vuoden lopulla



Kankaan hulevesikanava

Kankaan uudelta alueelta tulevat hulevedet 
johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa 
ne puhdistuvat ennen päätymistään 
Tourujokeen.

Tilanne ennen rakentamista





Kankaan hulevesikanava



Kiitos!


	Hulevesien hallintaa vihreän infrastruktuurin keinoin
	Tourujoen kärkihanke
	Dia numero 3
	Green Street - Puutarhakatu
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Savulahti
	Eerolanpuron kaupunkikosteikko
	Eerolanpuron kosteikon seuranta
	Kankaan hulevesikanava
	Dia numero 12
	Kankaan hulevesikanava
	Kiitos!

