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PUUTARHAKADUN SUUNNITTELU GREEN STREET
MENETELMÄN KEINOIN
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tourujoen vedenlaatu on heikko ja
alueen kuormittuneen
hulevesiverkoston johdosta
Jyväskylän keskustassa on toistuvia
tulvia. Tavoitteena oli pilotoida
Puutarhakadulla erilaisia hulevesien
hallinnan ratkaisuja tiiviissä
kaupunkiympäristössä, joilla
vähennetään tulvia ja Tourujokeen
päätyvää päästökuormaa.

Laadimme kadun yleis- ja
rakennussuunnitelman Green street –
menetelmän keinoin, jossa hulevedet
ohjataan kasvillisuuden käyttöön ja
puhdistettavaksi. Kadulla testattiin erilaisia
vettäläpäiseviä pinnoitteita ja
kasvualustoja, joilla hallitaan hulevesien
laatua ja määrää.

Viihtyisämmän ja monimuotoisemman katutilan
lisäksi huleveden laadulle asetettuja raja-arvoja ei
ylitetä. Kokonaisuudessaan Green street
ratkaisulla fosforikonsentraatio väheni n. 50% ja
typpi n. 40%. Hulevesien määrän hallitseminen
vähentää alueen tulvia, ja siten niistä aiheutuvia
taloudellisia vahinkoja sekä luo viihtyisää ja
monimuotoista asuinympäristöä. Projektin avulla
tuotetun tiedon avulla voimme laatia uusia
ajantaisia ja kestäviä suunnitteluohjeita katujen
hulevesien hallintaan.

ENNEN
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MERITUULENTIE, ESPOO
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Kesällä 2016 kerran 25 vuodessa
toistuva sadetapahtuma aiheutti
pahat tulvat Espoossa.
Niittykummun hulevesien käsittelyn
tarkempi tarkastelu käynnistettiin
osana Gräsanojan laajempaa
tulvasuojelua. Gräsanoja on tärkeä
ekologinen yhteys, jota käyttää
mm. taimen ja liito-orava.

Niittykummun alueelle tehtiin vuoden
2016-2017 vaihteessa hulevesien
hallinnan tarkastelu ja Merituulentielle
laadittiin samaan aikaan kunnallisteknisiä
rakennussuunnitelmia, ja niille valikoitiin
ehdotetut ratkaisut: 2 biosuodatusaluetta
joissa perennaa, ja 2 joissa
pensasistutuksia. Kumpaankin
kasvityyppiin tuli toiseen biohiilirakenne.
Lisäksi tuli viides viivytysalue, jossa oli
nurmikkoa ja biohiiltä.

Hulevesien määrän ja laadun hallinta
vilkasliikenteisen kadun varrella.
Liikenneperäisestä fosfori-, metalli- ja PAHkuormituksesta huomattava osa on
kiintoaineeseen sitoutunutta ja kerääntyy
tiealueen viereen (Kuoppamäki ym. 2014), minkä
vuoksi tienvarret sopivat biosuodatusrakenteiden
soveltamiseen.

MERITUULENTIE, ESPOO
OPIT (RAKENTAMINEN)

KOKEMUKSET (YLLÄPITO)

Oikea taimikoko.

Ilmastonmuutos lisää poikkeuksellisia ilmasto-olosuhteita, myös kuivia
jaksoja.

Biohiilen sekoittaminen kasvualustaan,
ohjeet, kyllästäminen ja viimeisimmät
laatuvaatimukset .
Rakentaminen suositeltavaa syksyllä, jotta
ne kyllästyvät vedellä talven aikana ja
keväällä kasvillisuus pääsee hyvin
kasvuun.

Kuivana kesänä kastelu voi olla ensimmäisenä vuonna tarpeen.
Ylläpidon tarve ja rakenteiden puhdistamistiheyden määritys tärkeää.

HIEDANRANNAN KAATOPAIKAN SUOTO- JA
VALUMAVESIEN BIOSUODATUS, PILOTTIHANKE
TAVOITTEET

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Valuma- ja suotovesien laadun
hallinta luonnonmukaisin keinoin.

Ramboll laati kohteeseen maisemaan istuvan
biosuodatusratkaisun, jossa hyödynnetään
monipuolisesti luonnonmukaisia biologisia,
kemiallisia ja mekaanisia
puhdistusprosesseja.

Tärkein on väkevien suotovesien
puhdistaminen ennen Näsijärveen
päätymistä.

Biohiilen ja muiden mahdollisten
luonnon- ja kierrätysmateriaalien
käyttö vesien käsittelyssä
Ekosysteemipalveluiden
tuottaminen.
Alueen ympäristöön on rakentunut
ja rakentumassa tulevaisuudessa
runsaasti uutta asutusta ja täten
myös suotovesien aiheuttamista
hajuongelmista halutaan päästä
eroon.

Tampereen kaupunki tekee automaattisia
vedenlaadun mittauksia kohteessa.

Alue tullaan lähitulevaisuudessa
rakentamaan virkistyskäyttöä palvelevaksi,
erityisesti frisbeegolfradan muodossa,
jolloin Lisäksi biosuodatuspilotti on
esteettisesti alueen virkistyskäyttöarvoa
lisäävä.
Ekosysteemipalvelut takaavat
elinmahdollisuuksia myös mm. pölyttäjille.

Kunnan näkökulmaa biohiileen
Kustannushyöty vesienpuhdistuksessa
• kallista hankkia à missä tilanteissa kannattaa hankkia, kun pelkän hiekankin on todettu toimivan esim. joidenkin
alueiden hulevesien biosuodatuksessa?
Elinikä
• kuinka pitkään toimii puhdistavana esim. hulevesirakenteissa? Alkaako jossakin vaiheessa kyllästyä haitta-aineita ja
päästää eteenpäin?
Lupaukset suolan poistosta ovat ristiriidassa tutkijoiden näkemysten kanssa, joiden mukaan ainoa toimiva tapa poistaa
suolaa hulevedestä on käänteisosmoosi
Voimakkaan markkinoinnin lisäksi kaivataan tutkimustuloksia ja tietoja elinkaaresta!
Tampereella on hyviä kokemuksia biosuodatuksen käytöstä kaatopaikkavesien puhdistuksessa
•

Yllättäviä tuloksia erityisesti typen osalta! Biohiili osana rakennetta. Vaikea sanoa, mikä on bh:n vaikutus yksin, mutta
turpeen ja kevytsoran kanssa näyttää toimivan hyvin. Isoilla virtaamilla todettu ravinteiden huuhtoutumista eteenpäin.

Tampere kokeilee Niemenrannassa biohiiltä ”Tukholman malliin” rakennettavassa katukohteessa, jossa hulevedet ohjataan
katupuille. Kasvualustassa on kompostia, biohiiltä ja sepeliä.
•

Biohiilen toimivuus kasvualustana kasvien näkökulmasta? Tukholmassa kasvillisuus paikoin heikkovointista.

Mistä materiaaleista biohiiltä tehdään? Puun lisäksi kiinnostavat jätemateriaalit

KANKAAN HULEVESIKANAVA, JYVÄSKYLÄ
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Kanavaan johdetaan alueen hule- ja
suotovesiä putkista ja se on myös
Kankaan keskustan tulvareitin
päätepisteenä. Hulevesien
puhdistaminen alueella on tärkeää,
sillä kanavasta vedet laskevat
kuormittuneeseen Tourujokeen
luonnonsuojelualueen
pohjoispuolella.

Ramboll laati kohteeseen
viherrakennussuunnitelman, jossa on
ratkaistu hulevesikanavan pohjan
muotoilu, hulevesien padottaminen
pohjakynnyksin, vedenohjaimet,
pinnoitteet, eroosionsuojaus, kasvualustat
sekä monilajiset istutukset.

Kanava kaunistaa ja vehreyttää muuten urbaania
Piipputoria - läheisistä korkeista kerrostaloista ja
raiteilta on hienot näkymät kanavalle. Kanava luo
alueelle identiteettiä ja erityisen paikan hengen
osana kerroksellista miljöötä. Kanavan
pohjakynnykset viivyttävät veden kulkua, jolloin
osa kiintoaineksesta jää kanavaan.
Monimuotoinen kasvillisuus ja biohiilirakenne
sitovat vedestä ravinteita ja raskasmetalleja.
Kesällä 2018 rakennettu toimii innostavana
esimerkkiprojektina.

BIOHIILIKAIVOT, MIKKELI
HAASTE

RATKAISU

VAIKUTUS

Tavoitteena hulevesien laadun
parantaminen ennen vesien
johtamista purkuvesistöön sekä
demonstroida ja tutkia biohiileen
perustuvaa hulevesien
käsittelyratkaisua.

Viisi rinnakkaista biohiilikaivoa

Vesien puhdistamisen lisäksi edesauttaa uusien
biohiileen perustuvien suodatinratkaisujen
kehittämistä ja kaupallistamista. Rakennettava
järjestelmä toimii samalla tutkimus ja
kehitysympäristönä tutkimustoimijoille ja
yrityksille.

- Näytteenotttokaivot ja jatkuvatoiminen
monitorointi
- Biohiilimurskeseosta kaivoissa
- Valmistuu 2019 alkuvuodesta.
- Viivytys/varastotilavuus ennen kaivoja

