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1 JOHDANTO

Gräsanoja on tulvinut viime vuosina toistuvasti aiheuttaen merkittävää haittaa liikenteelle ja
taloudellisia vahinkoja veden noustessa rakennuksiin.   Tämän johdosta Espoo on selvittänyt
tulviin johtuvat syyt ja laatinut Gräsanojan kunnostuksen yleissuunnitelman ja siihen liittyvän
vesilupahakemuksen. Hankkeen päätavoite on Gräsanojan uoman vedenjohtokyvyn paranta-
minen ja tulevien vuosien ylläpito. Tulvatilanteiden helpottamisen lisäksi tässä suunnitel-
massa esitetään toimenpiteitä luontoarvojen parantamiseksi sekä virkistyskäytön kehittä-
miseksi ja maisema-arvojen säilyttämiseksi.

Kaikki korkeusluvut ovat N2000- järjestelmän mukaiset, ellei toisin mainita. Korkeusjärjestel-
mästä toiseen siirryttäessä on käytetty seuraavia muunnoksia N2000 = N60 +0,247 m ja
N2000 = NN + 0,30 m (vanhat perkaussuunnitelmat).

Tässä suunnitelmaraportissa esitetään suunnittelutyön lähtökohdat, menetelmät ja reunaeh-
dot sekä kuvataan ehdotetut toimenpiteet ja arvioidaan niiden kustannukset. Kunnostus-
hankkeen toteuttamisen aikataulutuksesta ja vaiheistuksesta sekä työmenetelmistä anne-
taan suositukset jatkosuunnitteluun. Kustannukset arvioitiin yleissuunnitelmatarkkuudella.
Työn aikana tehtiin myös erillinen luonto- ja kalastoselvitys, jonka keskeisimmät tulokset
koottiin myös tähän raporttiin. Esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön on esi-
tetty yksityiskohtaisesti vesilupahakemuksessa.

Työn suunnittelualue on Gräsnojan pääuoma Iirislahdensillalta Seiliniitylle, yhteensä noin 4.4
km.  Suunnitelman tilaajina ja ohjaajina toimivat Espoon kaupungin kaupunkitekniikan kes-
kus. Lisäksi työn ohjaamiseen osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Espoon ympäristökeskus
ja HSY.

Hankkeen ohjausryhmään ovat osallistuneet Espoon kaupungilta Emilia Lehikoinen, Eero
Haataja, Kristiina Rocha, Virpi Nikulainen, Eeva Nuotio, Leena Ihalainen, Pasi Marjamaa,
Jouni Hartikainen, Niko Riepponen Juha Kalaoja ja Tryggve Gestrin. ELY-keskuksesta ohjaus-
ryhmään kuuluivat Kari Rantakokko ja HSY:ltä Leena Sänkiaho.

Sitowise Oy:ssä työryhmään kuuluivat Lauri Harilainen (projektipäällikkö) Antti-Jaakko Kos-
kenniemi, Elina Teuho, Adam Lunden-Morris, Sanna Eronen, Harri Hyvärinen, Marko Linna ja
Tiina Ronkainen. Alikonsulttina työssä oli Silvestris Oy:n Esko Vuorinen ja Aki Janatuinen. Sil-
vestris Oy laati työn aikana Gräsanojan luontoselvityksen ja Aki Janatuinen vastasi lisäksi vir-
tavesikunnostusten pääsuunnittelusta.

Työn aikana pidettiin 10 ohjausryhmän kokousta. Hanke alustavine toimenpide-ehdotuksi-
neen esiteltiin 19.9.2019 pidetyssä yleisötilaisuudessa.

2 AIEMMAT TOIMENPITEET, SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Gräsanoja tulvi voimakkaasti 3-4.9 2016. Espoo käynnisti tämän jälkeen Gräsanojan tulvasuo-
jelusuunnitelman laatimisen ja työ valmistui 31.5.2017 (Sito). Gräsanoja on perattu vuonna
1928 ja kunnossapitoperkaus on tehty vuonna 1945. Gräsanojan uomaa on aikoinaan perattu
ympäröivien peltojen ja maanviljelyksen kuivatuksen tehostamiseksi. Tämän jälkeen uomaan
ei ole tiettävästi kohdistettu merkittäviä ylläpito- tai kunnostustoimia. Gräsanojan valuma-
aluetta ja uoman nykytilannetta on kuvattu kattavasti edellä mainitussa raportissa.

Vuoden 2016 tulvatapahtuman jälkeen Espoon kaupunki kävi puhdistamassa Mankkaalaak-
sontien ja Olarinluoman rumpusillat niihin kertyneestä sedimentistä.  Tulvasuojelusuunnitel-
man jälkeen laadittiin Gräsanojan kunnostuksen hankesuunnitelma (20.2.2018, Sito) sekä
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Gräsanojan tulvariskikartoitus (7.2.2019 Sitowise).  Lisäksi Gräsanojalle laadittiin luontoselvi-
tys (18.3.2019 Silvestris oy) sekä Gräsanojan pohjaeläinselvitys (2019 Itä-Uudenmaan ja Por-
voonjoen vesien- ja ilmastonsuojeluyhdistys r.y). ja sedimenttitutkimus (Sitowise 2020).

Gräsanonjan tulvariskikartoituksen yhteydessä toteutettiin asukkaille ja sidosryhmille verkko-
kysely, jossa kerättiin havaintoja ja kehittämisideoita Gräsanojan kunnostukseen suunnitte-
luun.

Nämä suunnitelmat ja selvitykset ovat yleissuunnitelman pohjana ja niiden keskeiset tulokset
ja johtopäätökset on koottu kappaleeseen 2.1. Gräsanojan viime vuosien tulvatilanteet ja
arviot niiden toistuvuuksista on esitetty kappaleessa 2.2.

Kunnostussuunnittelussa huomioiin mm. myös seuraavat alueelle tehdyt suunnitelmat ja sel-
vitykset:

 Mankkaanpuron alaosan ym. ojien perkaussuunnitelma (1959)
 Espoon ympäristökeskuksen luontoaiheisiin liittyvä paikkatietomateriaali
 Gräsanojan asemakaavatasoinen puistosuunnitelma (Loci 2016)
 Niittykummun kunnallistekniikan yleissuunnitelma (2013)
 Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029 (2019)
 Telaniitty, KTYS, Puisto, asemapiirustus (2019).

2.1 Johtopäätökset ja suositukset aiemmista selvityksistä ja suunnitelmista
Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma (2017)

 Laadittiin virtausmallinnus Gräsanojan uoman hydraulisesta toiminnallisuudesta nykyti-
lassa ja tulevaisuudessa, kun alueelle suunniteltu maankäyttö on toteutunut.

 Mallintamalla (HEC-RAS) todettiin, että Gräsanojassa on lukuisia tulvakohtia: Seilimäessä
rakennusten kohdalla, Mankkaanlaaksontie useasta kohdasta, Parolantie, Olarinluoma
kahdesta eri kohdasta, Riihitontuntien rakennus ja lisäksi lukuisia kevyen liikenteen väyliä.

 Suunniteltiin Gräsanojalle tulvasuojelutoimenpiteitä ja niistä koostettiin 6 eri vaihtoehto-
kokonaisuutta
− Uoman ruoppaaminen siten, että tulvimisesta alavilla alueilla vältytään tyystin ei osoit-

tautunut realistisiksesi vaihtoehdoksi. Vaikutukset uomaan, ympäristöön, maisemaan
olisivat merkittävät huomattavien kustannusten lisäksi.

− Ohjausryhmä valitsi esitetyistä vaihtoehdoista suositellun vaihtoehdon, jossa kustan-
nustehokkaasti ja luontoarvot sekä maisemalliset arvot huomioiden päästään par-
haimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Valitun vaihtoehdon perusteella aloitettiin
hankesuunnitelma.

Gräsanojan kunnostuksen hankesuunnitelma (2018)

 Hankesuunnitelmassa laadittiin yleisaikataulu ja kustannusarvio Gräsanojan tulva- ja kun-
nostussuunnitelman toteuttamiselle.

 Hankkeen tavoitteena on laskea alueen tulvariski hyväksyttävälle tasolle ja parantaa alu-
een virkistyskäytön edellytyksiä.

 Neljä osakokonaisuutta:
− Katuverkoston osittainen korottaminen. Osa kaduista on mm. painumisesta johtuen

liian matalalla tasolla hule- ja merivesitulvatilanteissa. Korottaminen paikoin on välttä-
mätöntä muiden toimenpiteiden lisäksi.

− Gräsanojan kunnostus. Uoma on osittain umpeenkasvanut eikä sen vedenvälityskyky
ole riittävä tulvatilanteissa. Uomaa perataan harkituista kohdista ja muokataan veto-
voimaiseksi osaksi viheraluetta.
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− Valuma-alueen vesien hallinnan kehittäminen. Valuma-alueella kartoitetaan mahdol-
lisuudet tilapäiseen hulevesien pidättämiseen tulvatilanteissa.

− Yksittäisten tulvariskikohteiden suojaus. Kohteet, jotka jäävät edelleen tulville alttiiksi
toimenpiteistä huolimatta, tunnistetaan ja suojataan tarpeen mukaan erikseen esim.
tulvavalleilla.

Gräsanojan tulvariskikartoitus (2019)

 Merkittävin tulvariski alueella on Mankkaanlaaksontie (kadun korottamisen suunnittelu
käynnissä).

 Uoman perkauksen ja kunnostuksen yleissuunnitelmavaiheessa kunnostamisen jälkeiset
tulva-korot tarkentuvat ja niitä tulee verrata nyt kartoitettujen tulvariskikohteiden kriitti-
siin korkeuksiin ja määrittää erillisten tulvasuojauskohteiden tarve. Seuraavat toimenpi-
teet ovat todennäköisesti joka tapauksessa tarpeellisia:
− Seilinniitty 4, tulvasuojauksen suunnittelu jo käynnissä.
− Seiliniitty 9-11 erillinen tulvasuojaus
− Olarinluoman alueella kiinteistöjen (myös tulva-alueen ulkopuolella) tulisi tarkistaa

kuivatusjärjestelmän toiminta ja varmistaa salaojien padotusventtiilien toiminta tulva-
tilanteissa (estetään tulvavesien pääsyä rakennusten rakenteisiin)

− Ulkoilureittien paikoittainen korotus (YS vaiheessa tarkentuvien vedenkorkeusarvion
perusteella ja riskitason valinnan jälkeen)

− Gräsanojan kunnostuksen jälkeen tulva-alueelle jäävien muuntamoiden suojauksen
tarpeen selvitys.

Verkkokysely (21.5-10.6.2018) - asukkaat ja sidosryhmät (2018)

 Kyselyyn vastasi 49 henkilöä.
 Karttakysely oli jaettu neljään teemaan, joissa vastaajaa pyydettiin kertomaan havaintoja

tai ehdotuksia Gräsanojan kunnostussuunnittelun lähtötiedoiksi:
− Havaitsemasi tulvakohteet
− Mahdolliset tulvakohteet
− Tärkeät säilytettävät kohteet
− Kehityskohteet.

 ”Tärkeitä säilytettäviä kohteita” merkittiin ja kuvattiin myös runsaasti. Luonto ja virkistys-
käyttö mainittiin useassa kohtaa tärkeiksi. Muutama merkintä koski uomaan vapaaehtois-
voimin tehtyjä kunnostustoimenpiteitä.

 ”Kehityskohteita”. Kehitysideat koskivat pääsääntöisesti uoman siistimistä ja ruoppausta,
sekä huolta siitä, että ruoppausta ei tehdä liian voimakkaasti.

Gräsanojan luontoselvitys (2019)

 Gräsanojan kunnostukselle ei ole esteitä. Tämänhetkisen tiedon perusteella Gräsanojan
pääuomassa tai sen rannoilla ei esiinny sellaisia luonnonarvoja (lajeja, luontotyyppejä),
jotka suoraan estäisivät liettymien ja kasvillisuuden poistamiseksi kaavailtuja toimenpi-
teitä.

 Suosituksia :
− Suistoon voisi tehdä lisää avovesialueita (kalojen ja sammakoiden kutupaikat).
− Uoman vesialuetta voisi paikoin leventää Länsiväylän eteläpuolella (mm.vesisiipat hyö-

tyisivät)
− Rantapuusto tulisi säilyttää.
− Saukkojen kulkureittien parantaminen esim. katujen alitusten kohdalla kuivahyllyillä
− Taimenten elinolosuhteiden parantaminen (esim. Uurnalehdon kohdalla).
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Gräsanojan pohjaeläinselvitys (2019)

 Gräsanojan pohjaeläinyhteisöjen ekologinen tila on vuoden 2019 näytteenottojen perus-
teella tyydyttävä Lukupurossa ja Mankkaanpurossa.

 Lukupuron ja Mankkaanpuron liittymästä alavirtaan Gräsanojan pohjaeläimistön ekologi-
nen tila on korkeintaan välttävä.

 Tehokkaimpia toimenpiteitä Gräsanojan pohjaeläimistön ja muun eliöstön tilan kohenta-
miseksi on sen uoman ennallistaminen. Kunnostamalla Gräsanojaa luonnonmukaisem-
maksi on mahdollista aikaansaada merkittäviä myönteisiä vaikutuksia puron ekologisessa
tilassa.

 Myös rantakaistaleiden kasvillisuuden ja muun luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
on tärkeätä.

Gräsanojan sedimenttitutkimus (2020)
 Gräsanojasta tutkittujen sedimenttien normalisoimattomat haitta-ainepitoisuudet olivat

pieniä.
 Maa-alueelta otetussa sulfidisavinäytteessä ei todettu viitteitä happamasta sulfaatti-

maasta tai hapontuottopotentiaalista.
 Alueella tulee tehdä lisätutkimuksia tapauskohtaisesti kaivuutöiden yhteydessä, mikäli

epäillään sulfaattimaiden esiintymistä.
 Gräsanoja ruoppausmassoja ei tulla läjittämään vesialueelle, vaan maa-alueelle soveltu-

vaan vastaanottopaikkaan.

2.2 Tulvahistoria
Gräsanoja tulvi voimakkaasti 3-4.9 2016, 23.8 2019 sekä 16-17.2 2020. Näistä vuoden 2016
tulva oli vaikutuksiltaan laajin ja katkaisi mm. liikenteen Mankkaanlaaksontiellä sekä nousi
useampaan kiinteistöön. Myös sadekertymä oli suurin viime vuosina havaituista tulvatilan-
teista (Kuva 1). Toistuvuudeltaan tulvatilanne vastasi noin keskimäärin kerran 25..30 vuo-
dessa tapahtuvaa rankkasadetilannetta (Taulukko 1) . Kyseessä oli siis harvinainen mutta ei
täysin poikkeuksellinen tapahtuma. Esimerkiksi rakennukset tulisi suojata vähintään keski-
määrin kerran 100 vuodessa tapahtuvaa tulvatilannetta vastaan. Vuoden 2019 tulvatilan-
teessa Mankkaanlaaksontien liikenne oli hyvin lähellä keskeytyä tulvaveden noustessa ka-
dulle, kuten myös vuoden 2020 tulvassa. Näiden molempien tilanteiden kokonaissadeker-
tymä oli noin 45 mm.

Toistuvuuksien suhteen on hieman merkillistä, ettei helmikuun 2020 sademäärä, joka satoi
suhteellisen tasaisesti noin 24 h aikana, ole tilastollisesti mitenkään merkittävä sadetapah-
tuma. Ilmastonmuutoksen on arvioitu kasvattavan riskiä juuri talvitulville, jolloin maaperä on
yleensä jo valmiiksi hyvin kostea eikä haihduntaa tapahdu. Tällöin sadannasta muodostuvan
valunnan osuus on suurempi kuin vastaavassa tilanteessa kesäaikaan. Tämä saattaa osaltaan
selittää vuoden 2020 tulvan laajuutta.
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Kuva 1. Vuosien 2016,2019 ja 2020 tulvatilanteiden sadekertymät ja sateen intensiteetti Grä-
sanojan valuma-alueella ilmatieteen laitoksen sadetutkahavaintojen perusteella.

Taulukko 1. Maksisadekertymät eri aikajaksoilla sadetilanteissa ja arvio niiden toistuvuuk-
sista.

3 KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

3.1 Suunnittelualue
Gräsanojan kunnostuksen yleissuunnitelma koskee pääuomaa ja sen välitöntä läheisyyttä.
Suunnittelualue ulottuu Haukilahdesta (Iirislahdensilta) yläjuoksulle Seiliniityn alueelle tul-
vaongelmien kannalta keskeiselle osuudelle. Suunnittelualue jaettiin 6 uomaosuuteen (Kuva
2). Osuudet rajattiin suurimpien tie/katulinjausten risteämien sekä uomaosuuksien ominais-
piirteiden mukaisesti jäsentämään suunnittelutyötä. Myös kunnostuksen toteuttaminen ete-
nee todennäköisesti vaiheistetusti.
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Kuva 2. Gräsanojan kunnostusalue ja jako uomaosuuksiin. Osuus A 700m (Iirislahdensilta-
Hauenkalliontie), osuus B 600m (Hauenkalliontie-Länsiväylä), osuus C 550m (Länsiväylä-Meri-
tuulentie), osuus D 400m (Merituulentie-Olarinluoma), osuus E 900m (Olarinluoma-Mank-
kaanlaaksontie) ja Osuus F 1250m (Mankkaanlaaksontie-Seiliniitty). Yhteensä 4400m.

3.2 Maaperä ja pohjarakentamisen reunaehdot
Maaperä ja pohjatutkimukset on esitetty pohjatutkimuskartoilla 7470/1000…1005. Maaperä
on pääsääntöisesti lihavaa tai liejuista savea. Leikkauslujuutensa perusteella savikerrokset
ovat hyvin pehmeitä (< 10 kN/m2), jonka vuoksi rakennetun ympäristön läheisyydessä joudu-
taan uoman syventämisen yhteydessä varmistamaan riittävä stabiliteetti pohjanvahvistuksin.
Rakentamattomillakin alueilla uudet luiskat on leikattava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi,
ellei niitä erikseen vahvisteta.
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3.3 Suunnitelma
Eri uomaosuuksien suunnitelmakartat (asemapiirrokset) on numeroitu 7470/2…7470/7 ala-
juoksulta lähtien. Lisäksi suunnitelma-aineistoon kuuluu koontikartta (koostepiirustus) koko
suunnittelualueesta (7470/1) sekä pituusleikkaus (7470/8), pohjatutkimuskartat
(7470/1000...1005) ja tyyppipoikkileikkaukset (7470/9).  Tässä kappaleessa esitetään eri
osuuksien suunnitelmaratkaisut ja ohjeistukset jatkosuunnitteluun.

Uoman virtauskapasiteettia lisätään perkaamalla uomaan kertynyttä kiintoaineista alajuok-
sulla ja kaivamalla tulvatasanteita etenkin yläjuoksulle. Tulvatasanteet keräväät myös kiinto-
aineista ja mahdollistavat perusuoman kehittymisen luonnollisemmaksi. Suunnitelmissa esi-
tetään myös lisättävän suisteita uoman eri kohtiin, joilla tuetaan perusuoman positiivista ke-
hittymistä luonnontilaisemmaksi.

Poikkileikkausten mitoitukset perustuvat aiempien vaiheiden mitoituslaskelmiin, joita tarken-
nettiin tässä työssä ja uomasta laadittua Hec-Ras virtausmallia päivitettiin vastaamaan nyt
esitettäviä uoman kunnostamistoimia.

3.3.1 Mitoitus

Gräsanojan valuma-alue (81.053) sijaitsee suurimmaksi osaksi Espoossa, mutta valuma-alu-
een latvat ulottuvat myös pieneltä osin Kauniaisten puolelle. Vesistö rajautuu lännessä Fin-
noonojan-, pohjoisessa Espoonjoen- ja idässä Monikonpuron valuma-alueeseen sekä pie-
nempiin nimettömiin valuma-alueisiin. Gräsanojan vesistön valuma-alue on kooltaan noin
24,5 km². Tässä työssä käytetyt mitoitusvirtaamat perustuvat vuonna 2017 laaditun tulva-
suojelusuunnitelmatyössä esitettyihin virtaama-arvioihin.  Mitoitusvirtaaman käytettiin (Tau-
lukko 2, ”tuleva tilanne”) virtaamia, joihin on lisätty valuma-alueen tiivistymisen ja ilmaston-
muutoksen arvioitu vaikutus vuoteen 2050 mennessä.

Taulukko 2. Mitoitusvirtaamat.

Nykytilanne (m³/s) Tuleva tilanne(m³/s)
Paalu lukema MQ MNQ 1/100a HQ 1/100a HQ

4981 0.074 0.004 4.7 5.7
4559 0.078 0.004 5 6
4086 0.081 0.004 5.2 6.2
3405 0.15 0.008 7.9 10.5
3163 0.165 0.009 8.8 11.4
2716 0.172 0.01 9.4 12
2271 0.192 0.011 10.9 13.7
1311 0.202 0.011 11.7 14.6
738 0.216 0.012 12.7 15.7
302 0.219 0.012 13 16

3.3.2 Osuus A

Osuus A alkaa Iirislahdensillalta ja jatkuu Iirissillalle. Osuus alkaa suistoalueella, johon on ai-
kanaan kaivettu veneilyä palvelevia kanavia. Gräsanoja on vuosien saatossa syöttänyt ala-
juoksulleen runsaat määrät sedimenttiä ja suistoalue on voimakkaasti ruovikoitunut. Uoma-
osuus on pituusleikkaukseltaan loiva ja sitä voi luonnehtia pitkäksi merenlahdeksi. Vaikka uo-
majaksoa reunustaa paikoin molemmin puolin varjostava puusto, on uoma silti paikoin rehe-
vöitynyt.
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Ranta-alueen puuvartista kasvillisuutta dominoivat rauduskoivu ja tervaleppä, paikoin muut-
kin lehtipuut ja -pensaat, kuten tuomi, pihlaja, tammi ja vaahtera. Puusto on pääosin nuoreh-
koa, mutta seassa on joitakin vanhempia koivuja ja tervaleppiä. Kunnostustoimenpiteissä pa-
nostetaan näiden suurikokoisimpien puiden säilyttämiseen. Nuorempi puusto sietää muutok-
sia juuristoalueellaan paljon paremmin.

Aiempien ruoppausten seurauksena läjitetyt massat ovat selvästi havaittavissa rantapen-
koilla. Suistoalueen (plv. 0-160) itäpuolelle läjitettyyn penkkaan on kehittynyt avointa maise-
matilaa rajaava koivurivi, joka pyritään säästämään maisemaelementtinä. Uomakunnostuk-
sen edellyttämä leikkaus tehdään siten, että itäpuolella oleva luiska säilyy nykyisellään ja itä-
puolella leikkaus voidaan tehdä loivana luiskana kohti ruovikkoa plv. 0-160.

Plv. 160-350 hyväkuntoista puustoa on molemmin puolin uomaa. Uoman kunnostustoimen-
piteet kohdistetaan uoman itäpuolelle. Puustoa säästetään näin ollen ensisijaisesti uoman
länsipuolella, jossa sijaitsee suojaisa elinympäristö ja latvusyhteyttä hyödyntävä liito-orava-
reitti. Väylän ja uoman välistä menetetään hyviä puita, mutta säästetään länsipuolen puus-
toa varjostamaan uomaa sekä suojaisaksi elinympäristöksi. Itäpuolelle luiskan yläreunan ja
kevyen liikenteen väylän väliin täydennysistutetaan puustoa. Kasvupaikka soveltuu myös
vaativammille lajeille. N. pl. 310 kasvaa uoman itäpuolella pylväskataja, joka pyritään säästä-
mään.

Kuva 3. vas. Gräsanojan ruovikoitunut suisto, kuvan oikeassa laidassa maisematilaa rajaava
koivurivi. Kuva 4. oik. Uoman reunassa kasva pihapuusto poistetaan ponttiseinän linjassa.

Plv. 350-650 sijoitetaan uoman molemmin puolin ponttiseinä, joka mahdollistaa uoman
ruoppaamisen ylisyväksi. Ylisyvällä ruoppauksella pyritään paitsi jättämään kapasiteettia liet-
teen kertymiselle jatkossa, myös ehkäisemään järviruo´on ja muun vesikasvillisuuden leviä-
mistä uudelleen uomajaksolle. Ponttiseinä mahdollistaa uoman maisemoinnin istutuksilla
paremmin kuin jos menetelmänä olisi käytetty luiskan stabilointia. Ponttiseinän asennus
edellyttää rannassa, ponttiseinän linjassa, kasvavan pihapuuston poistamista. Ponttiseinän
asennustavasta riippuen itäpuolinen luiskan yläreunassa kasvava nykyinen puusto pyritään
mahdollisuuksien mukaan säästämään. Poistettava puusto korvataan uusilla puuistutuksilla
ja täydennysistutuksilla. Plv. 480-500 uoman itäpuolella on avointa kalliota, jossa voidaan
havaita myös vuonna aiemman perkauksen yhteydessä tehdyt louhinnan jäljet. Kallioiden
vuoksi ponttiseinälle ei ole tarvetta. Plv. 530-580 Gräsanojan itäpuolinen ranta on avoin,
mikä mahdollistaa rannan muotoilulla veden äärelle pääsyn ja hyödyntämisen virkistysele-
menttinä osana Gräsanojan itäpuolista kevyen liikenteen yhteyttä.

Täydennysistutuslajeina luiskissa, joissa vedenpinnan korkeusvaihteluita, käytetään tuomea,
tuohituomea, hieskoivua, halavaa, raitaa ja muita pajuja, harmaaleppää sekä aurinkoisiin
luiskiin tervaleppää. Leppä, koivu, tuomi ja vaahtera uusiutuvat ranta-alueella luonnostaan



Gräsanojan kunnostuksen yleissuunnitelma 2.10.2020 10/23

hyvin ja nuorta puustoa voidaan jättää heti leikkauksen yläreunaan. Erityisesti tuomen ja
muiden pensasmaisesti kasvavien lajien kantoja voidaan jättää heti leikkauksen reunaan,
missä ne melko varmasti kehittävät uuden oksiston.

Kuva 5. vas. Säästettävä pylväskataja n. pl. 310. Kuva 6. oik. Rannassa avointa kalliota n. pl.
460.

3.3.3 Osuus B

Osuus B alkaa Iirissillalta ja jatkuu Länsiväylän sillalle. Uomajakso on paikoin erittäin rehevöi-
tynyt. Uomajakso poikkeaa edellisestä maisemallisesti. Iirissillan jälkeen ympäristö on puisto-
maista ja asuinaluemiljöötä, jossa uoman varrella kasvaa selkeitä yksittäisiä säilytettäviä mai-
semapuita ja -puuryhmiä (koivu, mänty, paju). Telaniitylle on suunniteltu uutta liikuntapuis-
toa ja Telaniityn asemakaavassa todetaan: ”Alueella sijaitsee kalastollisesti arvokas puro. Pu-
ron luontaista vesiuomaa, rantapenkkaa tai virtaavaa veden laatua ja määrää ei tule muuttaa
siten, että purossa elävä taimenkanta vaarantuu. Puron varressa tulee olla alueelle luonteen-
omaista varjostavaa, korkeaa kasvillisuutta.”

Heti Iirissillan jälkeen kasvaa molemmin puolin uomaa kookkaita mäntyjä sekä vanha, kookas
koivukelo, jotka pyritään säästämään. Uoman kunnostustoimenpiteitä ei uloteta plv. 700-
755.

Plv. 755-840 leikataan luiskaan tulvaniitty uoman länsipuolelle. Itäpuolella kasvaa yksittäisiä
maisemapuita sekä pajukkoa, joka on tärkeää alueen pensaikkoja tarvitsevalle pesimälinnus-
tolle. Länsipuolelle istutetaan uomaa varjostavaa puustoa.

Plv. 840-900 tulvaniitty sijoitetaan itäpuolelle. Länsipuolella kasvavat hopeapajut ja vanhan
pihapiirin rakenteet, mm. luiskassa sijaitsevat kiviportaat säästetään. Länsipuolelle täyden-
nysistutetaan uomaa varjostavaa puustoa.

Ennen Matinpuronsiltaa, n. plv. 890-910 säästetään molemmin puolin uomaa kasvavat koivu-
ryhmät. Matinpuronsillan jälkeen maisematyyppi muuttuu jälleen metsäisemmäksi. Uoman
itäpuolella kasvaa tiheä koivuvaltainen metsä, jolla esiintyy myös liito-oravia. Länsipuoli on
”joutomaata” - entisen puutarhaliikkeen ja huoltoaseman takapihaa. Kookkaimmat puut kas-
vavat molemmin puolin uomaa vesirajan tuntumassa ja luiskassa. Uoma on erittäin rehevöi-
tynyt.

Plv. 900-1090 tulvatasanne leikataan länsipuoliseen luiskaan. Länsipuolelle istutetaan uutta
puustoa uoman varjostamiseksi.
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Kuva 7. vas. Vanha koivukelo (pl. 710).   Kuva 8. oik. Säästettävät männyt uoman molemmin
puolin (pl. 720).

Täydennysistutuslajeina suositaan tuomea, tuohituomea, hieskoivua, halavaa, raitaa ja muita
pajuja, harmaaleppää sekä aurinkoisiin luiskiin tervaleppää. Leppä, koivu, tuomi ja vaahtera
uusiutuvat ranta-alueella luonnostaan hyvin ja nuorta puustoa voidaan jättää heti leikkauk-
sen yläreunaan. Erityisesti tuomen ja muiden pensasmaisesti kasvavien lajien kantoja voi-
daan jättää heti leikkauksen reunaan, missä ne melko varmasti kehittävät uuden oksiston.

Kuva 9. vas. Hopeapajut ja portaat (pl. 840). Kuva 10. oik. Puustoa uoman molemmin puolin
(plv. 900-1090).

Plv. 1100-1300 Länsiväylän ramppien väliin jäävää aluetta kehitetään. Tavoitteena on siivous-
perata nykyinen vesikasvillisuus, ehkäistä vesikasvillisuuden kehittymistä jatkossa, pidättää
kiintoainetta sekä kehittää aluetta maisemallisesti, sillä sen sijainti on keskeinen.

Ramppien väliselle alueelle muotoillaan kaksi ylisyvää laskeutusaltaina toimivaa suvantoa.
Uoman virtaus ohjataan suvantoihin suisteilla ja pyritään hidastamaan siten, että veden mu-
kana kulkeutuva kiintoaine laskeutuu suvannon pohjalle. Laskeutusaltaat sijoitetaan uoman
itäpuolelle siten, että ne on mahdollista käydä ajoittain tyhjentämässä kevyen liikenteen rei-
tiltä käsin. Kulkua uoman länsipuolelle on hankalampi järjestää. Uoman länsipuoli jätetään
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ajoittain tulvivaksi luontaisesti kehittyväksi monimuotoiseksi ruderaattialueeksi. Uoman län-
sipuolelle istutetaan uomaa varjostavaa puustoa nykyisten yksittäisten puiden lisäksi.

Kuva 11. Luonnos Länsiväylän ramppien välisen alueen kehittämisestä. Punaisella uoman ny-
kyinen linja.

Kuva 12. Leikkausluonnos A-A.
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Kuva 13. Leikkausluonnos B-B.

3.3.4 Osuus C

Osuus C alkaa Länsiväylän sillalta ja jatkuu Niittykummunsillalle. Uoma sijoittuu kapeaan ka-
naaliin, jossa Länsiväylän, Kehä II:n luiskat sekä uomaa seuraileva kevyen liikenteen reitti an-
taa hyvin vähän mahdollisuuksia uoman poikkileikkauksen muokkauksille. Ruoppauskaluston
tuominen kapeaan uomaan on myös hyvin haastavaa. Uomaan ei sen vuoksi ole esitetty toi-
menpiteitä, jotka edellyttäisivät luiskien leikkausta. Uomaosuudella C voidaan näin ollen
myös säästää purovarren puusto, joka toimii myös liito-oravien reittinä. Samalla myös ase-
makaavan liito-oravia ja puron luontoarvoja sekä varjostavaa kasvillisuutta koskevat kaava-
määräykset tulee huomioitua.

Uomaosuudelle on kaatunut puita, jotka siivilöivät Gräsanojan mukana kulkeutuvaa irtoai-
neista padottaen ja hidastaen virtaamaa. Tämänkaltaiset kaatuneet puut poistetaan.

Plv. 1400-1650 poistetaan vesikasvillisuutta kevyesti. Koska järeän kaluston paikalle saami-
nen on haastavaa, ei kasvillisuutta ole mahdollista esittää poistettavaksi juurakkoineen. Näin
ollen on realistista odottaa vesikasvillisuuden kehittyvän alueelle uudestaan. Vesikasvillisuu-
den kehittymistä voidaan kuitenkin hillitä lisäämällä puusto täydennysistutuksia etenkin uo-
man länsipuolelle sekä ohjaamalla virtaamaa suisteilla.

Suisteilla voidaan ohjata virtaamaa muodostamaan voimakkaammin uoman keskellä. Voi-
makkaampi virtaus heikentää vesikasvillisuuden kehittymistä pitäen uoman keskikohdan va-
paana. Suisteilla monipuolistetaan myös uomaympäristön maisemakuvaa ja parannetaan
uoman virkistysarvoa.

Suisteina käytetään puunrunkoja, jotka asennetaan kiinteästi uoman luiskaan ja pohjaan oh-
jaamaan virtausta uoman keskelle. Puunrungot sijoitetaan mahdollisimman suurelta osin ve-
den pinnan alapuolelle, jolloin ne eivät kerää vedessä kelluvaa irtoainesta padottamista ai-
heuttaen. Veteen sijoitettava puuaines myös ylläpitää vesieliöstöä. Lehtipuu hajoaa nopeam-
min, mutta palvelee lahottajia. Havupuu kestää pidempään, ja on suotuisa elinympäristö
mm. vesisammalille. Puunrunkojen ohella suisteen toimintaa voidaan tehostaa kiveämisellä.
Suisteita ei saa sijoittaa liian lähelle toisiaan, jottei niiden yhtenäisvaikutteinen toiminnan
tehokkuus heikenny.
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Kuva 14. Suisteiden käytön periaate. Suisteet ankkuroidaan kiinteästi vedenpinnan alapuo-
lelle uoman luiskaan ohjaamaan virtaama.

3.3.5 Osuus D

Osuus D alkaa Niittykummunsillalta ja jatkuu Olarinluoman rumpualitukseen. Osuudella Grä-
sanoja virtaa Olarin kirkon ja Gräsan uurnahautausmaan vieressä puustoisessa kanavassa.
Puusto on kookasta ja varttunutta lehtipuuvaltaista sekametsää. Merituulentien ja Kehä II:n
kainaloon jää koivikko, joka tulvii vuosittain. Puusto on riittävän varjostavaa ja virtausnopeus
on siinä määrin riittävä, että tälle osuudelle ei Gräsanojaan ole kehittynyt vesikasvillisuutta
kovin paljon. Uomanmuokkaukseen perustuvia toimenpiteitä ei esitetä ja näin ollen myös
uomajakson puusto säilyy.

Työn aikana tunnistettiin suunnittelualueelta yksi sopiva alue kunnostettavaksi vaelluskalo-
jen poikastuotantoon. Paalun 2200 kohdalle kunnostetaan uomaa noin 20 metrin matkalta
kiveämällä ja soraistamalla. Kohteen yläosasta poistetaan lietettä ja kasvillisuutta ennen kun-
nostusta. Niska-alue muotoillaan loivaksi lisäämällä yksittäisiä lohkareita ja karkeaa soraa.
Uoma kivetään niin, että keskivirtaamalla pääosa kivistä jää vedenpinnan alapuolelle. Pää-
virtaa ohjataan kivisuisteella enemmän matalammalle kivettävälle pohjoisrannalle. Syvem-
pään veteen alavirran puolelle lisätään yksittäisiä suurempia lohkareita pidemmälle matkalle.
Arvioitu materiaalitarve on noin 10 m³ kiviä.

3.3.6 Osuus E

Osuus E alkaa Olarinluoman kadusta ja jatkuu Maankkaanlaaksontielle. Maisemakuva on pai-
koin avointa ja puistomaista, paikoin tiiviisti kasvavaa metsikköä. Niittyalueen poikki kulkee
110 kV ilmajohto. Uomajakso on säilynyt pääosin vapaana vesikasvillisuudesta ja uoma vir-
taakin paikoin varjoisassa puuston molemmin puolin rajaamassa kanavassa. Kohdissa, joissa
varjostavaa puustoa ei ole (plv. 2350-2400 ja 2880-3120) on vesikasvillisuutta runsaasti.

Ilmajohdot on huomioitu suunnitelmassa Fingridin ohjeiden mukaisesti. Pylväsala, joka jat-
kuu 3 m säteellä jalkojen ulkopuolelle, ei sijoiteta mitään toimenpiteitä. Ilmajohdon molem-
min puolin säilytetään ns. johtoaukea vapaana ja reunavyöhykkeelle istutetaan ainoastaan
puustoa, joka ei täysikasvuisena mahdollisesti kaatuessaan yllä johtoihin. Jatkosuunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota ilmajohtojen aluevarauksiin.
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Luiskan leikkaus ja tulvaniitty toteutetaan pääsääntöisesti avoimelta puolelta käsin, puustoi-
nen puoli säästäen, kuten plv. 2880-3100. Plv. 2400-2460 tämä ei ole mahdollista voimajoh-
topylvään vuoksi. Plv. 2460-2880, jolla puusto kasvaa molemmin puolin uomaa, sijoitetaan
tulvauoma erilleen pääuomasta. Tällöin tulvaniitty muodostaa puistoalueelle alas lasketun
pinnan, joka ylläpidon helpottamiseksi voi olla vaikkapa nurmipintainen. Tulvatasanteen yp.
ei ole välttämätöntä olla keskiveden korkeudessa, vaan sama virtauskapasiteetti voidaan saa-
vuttaa myös leventämällä tulvauomaa. Näin tulvaniitty toimisi paremmin osana muuta puis-
toaluetta muodostamatta syvää ojaa keskelle puistoa. Kevyen liikenteen reitti kulkee tulvata-
santeen poikki. Reitti voidaan nostaa siltarakenteen avulla ylös, mutta reitin ohjaaminen tul-
vaniityn poikki pinnassa on myös mahdollista, jolloin reitti ajoittain tulvii. Tämän kaltainen
esimerkki löytyy mm. Berliinistä (Grünzug Bullengraben), jossa tulvakapasiteettia on lisätty
laajasti puistoon ja kulkuyhteydet on nostettu tulvatason yläpuolelle.

 Kuva 15. ja 16. Esimerkki monikäyttöisestä tulvauomasta Berliinissä, Grünzug Bullengraben.

Kuva 17.  Periaateluonnos tulvauomasta perusuoman rinnalla.
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Kuva 18.  Periaateluonnos tulvauomasta erillään perusuomasta.

Osuudella E korostuu puuston täydennysistutusten tarve. Poistettava puusto korvataan ja
lisäksi istutetaan uutta varjostavaa puustoa. Lajeina käytetään rauduskoivua, terva- ja har-
maaleppää, tuomia ja ylempänä myös jalavaa ja pähkinäpensasta.
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 Kuva 19. ja 20. Säilytettävät koivuryhmät paalun 2500 paikkeilla.

Kuva 21. vas. Säilytettävä koivikko (pl. 2600) ja 22. oik. Säilytettävä runkopuusto (plv. 2700-
2850).

Kuva 23. vas. Säilytettävä haavikko (pl. 2620) ja 24. oik. Säilytettävä läppärivi (plv. 2560-
2580).
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Kuva 25. vas. Säilytettävät runkopuut paalun 280 paikkeilla ja 26. oik. Säilytettävät uoman
molemmin puolin kasvavat runkopuut (plv. 2640-2680).

Kuva 27. vas. Erillään uomasta olevan tulvaniityn kohta, säästettävän metsikön ja voimalin-
jan välissä, pl. 2750 paikkeilla.

3.3.7 Osuus F

Osuus F alkaa Mankkaanlaaksontiestä ja jatkuu suunnittelualueen loppuun n. pl 4400.

Mankkaanlaaksontien ja Seiliniityn välinen alue on pääasiassa lehtipuuvaltaista metsikköä,
jossa valtapuulajeina ovat rauduskoivu ja haapa. Gräsanoja virtaa alueen poikki pääasiassa
puuston varjostaessa uomaa molemmin puolin. Paikoin uoma virtaa puoliavoimessa, pen-
saikkoisessa maisematilassa ja plv. 3450-3650 viljelypalsta-alueen poikki. Uoman linjaus seu-
railee 110kV ilmajohtoa, mikä asettaa omat rajoituksensa toimenpiteille. Lisäksi koko Mank-
kaanlaaksontien ja Seiliniityn välinen alue on leimallisesti liito-oravien elinpiiriä.
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Gräsanojan nykyinen pääuoma säilytetään paikallaan, mutta plv 3200-3760 pohjoispuolelta
ja plv 3760 - 4070 eteläpuolelta siihen kaivetaan tulvakapasiteetin lisäämiseksi tulvaniitty.
Paikoitellen kaivetaan myös levennyksiä, meandereita ja allikkoja uomajakson luonnonmu-
kaistamiseksi huomioiden oleva suurikokoinen puusto (erityisesti tervalepät).

Kuva 28. ja 29. Uoman reunassa kasvavaa puustoa paalulla 3900.

Tulvaniittyjen toteutus edellyttää jonkin verran nykyisen puuston poistamista. Puusto korva-
taan ja istutetaan myös uutta varjostavaa puustoa. Täydennysistutuslajeina luiskissa, joissa
vedenpinnan korkeusvaihteluita, käytetään tuomea, tuohituomea, hieskoivua, halavaa, rai-
taa ja muita pajuja, harmaaleppää sekä aurinkoisiin luiskiin tervaleppää. Leppä, koivu, tuomi
ja vaahtera uusiutuvat ranta-alueella luonnostaan hyvin ja nuorta puustoa voidaan jättää
heti leikkauksen yläreunaan. Erityisesti tuomen ja muiden pensasmaisesti kasvavien lajien
kantoja voidaan jättää heti leikkauksen reunaan, missä ne melko varmasti kehittävät uuden
oksiston.  Korkeammille alueille, joihin Gräsanojan luontainen vedenpinnan korkeusvaihtelu
ulottuu, käytetään edellisten lisäksi myös kynäjalavaa, saarnia, punasaarnia, rusokirsikkaa,
virginiantuomea ja poppeleita.

Ilmajohdot on huomioitu suunnitelmassa Fingridin ohjeiden mukaisesti. Pylväsala, joka jat-
kuu 3 m säteellä jalkojen ulkopuolelle, ei sijoiteta mitään toimenpiteitä. Ilmajohdon molem-
min puolin säilytetään ns. johtoaukea vapaana ja reunavyöhykkeelle istutetaan ainoastaan
puustoa, joka ei täysikasvuisena mahdollisesti kaatuessaan yllä johtoihin. Jatkosuunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota ilmajohtojen aluevarauksiin.

Uoman poikki kulkee kaasulinja n. pl. 4155 ja pl. 4275, joihin tulee kiinnittää erityistä huo-
miota jatkosuunnittelussa.

Uomaan tuodaan soraa ja kiviä suisteiksi, ohjaamaan uoman virtausta, monipuolistamaan
uomaympäristöä sekä taimenten olosuhteiden parantamiseksi C-osuuden tavoin.
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Kuva 30. Periaateluonnos uoman käsittelystä osuudella F.

Kuva 31. Periaateluonnos uoman käsittelystä osuudella F.
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3.4 Kunnostusmenetelmät
Kunnostusmenetelmät määritetään lopullisesti toteutussuunnitteluvaiheessa. Menetelmien
valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät, jotka vaihtelevat eri kunnostusalueiden välillä:

 Työn aikainen kuormitus ja sen minimointi
 Kohteen saavutettavuus
 Kohdealueen luontoarvot
 Kustannusvaikutukset
 Kohteen sijainti asutuksen lähellä
 Perkausmassojen koostumus ja määrä

Työ suoritetaan konekaivuuna ja mahdollisuuksien mukaan jokiuomasta. Rannalta kaivami-
nen onnistuu enemmässä määrin ainoastaan osuudella D. Muilla osuuksilla on turvauduttava
tiepistoihin jokirantaan, joiden sijainnit tarkastellaan urakan toteutuksen yhteydessä.

Siltapaikat tulevat olemaan haasteellisia (ovat hyvin matalia ja osa hyvin leveitä)

Osuuksilla E ja F tulee huomioida Fingridin ohjeistus voimalinjojen kohdalla työskennellessä:
Työkoneilla ei saa liikkua pylväsalalla ja työkoneiden on huomioitava varoetäisyydet ilmajoh-
tojen alla työskennellessä. Varoalue jatkuu 5 m sivuttaissuunnassa ilmajohdon ulkopuolelle
ja 3 m ilmajohdon alapuolelle.

3.4.1 Ajankohta, vaiheistus ja haittojen minimointi

Työt pyritään ajoittamaan alivirtaamakauteen, jolloin kaivutyöstä aiheutuvat haitat ovat pie-
nempiä. Perkaukseen liittyvät työt tehdään lähtökohtaisesti talvella, jolloin maasto on pa-
remmin kantavaa. Kalataloudellisia kunnostuksia sekä uoman kevyempää kunnostamista
(esim. suisteet) voidaan toteuttaa myös kesän alivirtaama-aikaan, jolloin sula jokiuoma hel-
pottaa työn toteuttamista. Saavutettavuuden kannalta haastavilla ja heikosti kantavilla työ-
alueilla tehtävät työt, esimerkiksi kaivinkonetyöt rannalta käsin, tulee tehdä maan ollessa
jäässä.

3.4.2 Massojen käsittely

Työn aikana käytyjen keskustelujen perusteella on uoman lähiympäristöstä hankala osoittaa
tarvittavia tilavarauksia hankkeesta syntyvien massojen läjittämiseen. Syntyvät kaivuumassat
kuljetetaan ylijäämämaiden vastaanottopaikkaan kuten Kulmakorpeen.

Perkausmassojen käsittelyssä tulee varautua lietteessä mahdollisesti oleviin sulfidipitoisiin
aineksiin. Kunnostussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä ei ole tarkoitus kaivaa pohjave-
denpinnan alapuolella olevia maakerroksia eikä syventää uoman pohjaa ja näin läjittää ilman
kanssa kosketuksiin aiemmin jatkuvasti vedenpinnan alla ollutta maa-aineista hapettumaan.

4 KUSTANNUSARVIO
Liitteessä 2 on arvoitu kustannus kunnostushankkeelle jaoteltuna eri uoma osuuksille. Arvi-
oon sisältyy merkittäviä epävarmuuksia. Perkausmassojen yksikkökustannukset perustuvat
Espoonjoen hankkeessa arvioituihin kustannuksiin. Myös tässä työssä peruslähtökohta on
kuljettaa kaivuumassat muualle luvalliseen maiden vastaanottopisteeseen. Työn aikana kes-
kusteltiin mahdollisuudesta läjittää massoja hankealueen läheisyyteen mutta tiivis ja tiivis-
tyvä kaupunkiympäristö ei sovi laaja-alaiseen läjitykseen.
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Alaosan (A ja B) kaivaminen ei onnistu ilman uoman reunojen tuentaa. Työn aikana tarkastel-
tiin myös penkkojen pilaristabilointia mutta se olisi mm. tarkoittanut penkkojen puuston kaa-
tamista useamman metrin levyiseltä kaistalta. Tämän johdosta päädyttiin uoman kriittisen
kohtien tukemisella ponttiseinillä.

Kustannuksiin on lisätty myös juoksumetreittäin arvio uoman viimeistelystä eroosiosuojauk-
sin, maisemoinnilla ja puiden istutuksilla.

Kustannusarvio tarkentuu jatkosuunnittelussa ja epävarmuuksista johtuen kustannuksiin li-
sättiin 50% kustannusvaraus.

Hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioidaan noin 2,8 M €. Osuuskohtainen erottelu on esi-
tetty liitteessä 2.

5 YHTEENVETO
Tässä työssä laadittiin yleissuunnitelma Gräsanojan kunnostukselle. Suunnitelmissa esitetään
siivousperkausta ja tulvatasanteita uoman vedenjohtokyvyn parantamiseksi. Perkauskohteet
ja niiden laajuudet valittiin useamman maastokäynnin havaintojen perusteella, virtausmalli-
tarkastelujen sekä ohjausryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tavoitteena on es-
tää uoman umpeenkasvu sekä palauttaa virtauskapasiteettia poistamalla usean vuosikym-
menen aikana kertynyttä kiintoainesta.

Uoman alaosa (osuudet A ja B) on paikoin kasvanut jo umpeen ja näille osuuksille esitetään
kattavaa siivousperkausta. Osuuksien C ja D kokonaisvaltaisista perkauksista ja tulvatasantei-
den kaivamisesta luovuttiin työn aikana maisemaan ja luontoon toimenpiteistä johtuvien
mittavien haittavaikutusten johdosta. E ja F osuuksien virtaamakapasiteetin lisäämisellä saa-
vutetaan kuitenkin selkeä vaikutus tulvatilanteiden helpottamiseksi. Keskimäärin Seilinmäen
ja Olarinluoman alueella vedenkorkeuksien arvioidaan laskevan noin 20 cm. Arvio perustuu
Hec-Ras mallinnukseen uoman nykytilanteesta ja kunnostustoimenpiteiden jälkeen.

Hankkeen muita hyötyjä on vaelluskalojen lisääntymisalan lisääminen (osuuden D virtave-
sikunnostus), uoman ekologisen tilan parantaminen lisäämällä uomaan suisteita puuainek-
sesta ja kivistä. Suisteiden avulla on tarkoitus myös luoda olosuhteet, joissa perusuoman
avulla uoman umpeenkasvu hidastuu tulevaisuudessa. Tällä on myös maisemallisesti positii-
vinen vaikutus. Saukkojen kulkureittejä parannetaan katujen alitusten kohdalla kuivahyllyillä.

Sedimenttiselvityksen perusteella toimenpidealueella ei ole viitteitä happamasta sulfaatti-
maasta tai hapontuottopotentiaalista. Mikäli hankkeen alueella esiintyy rakennustöiden yh-
teydessä sulfidi- / sulfaattisavea tai haitallisia vieraslajeja (esim. jättiputki, jättipalsami tai
kurttulehtiruusu), on otettava yhteyttä tilaajaan ja sovittava maa-aineksen turvallisesta käsit-
telystä. Tätä koskevaan ennakkovarautumiseen ja toimintatapaan voidaan soveltaa Espoo-
joen kunnostuksen yhteydessä laadittua ohjeistusta (Happamiin sulfaattimaihin varautumi-
nen- Espoonjoen kunnostus, 2020). Vieraslajien kohdalla toimitaan Espoon vieraslajilinjauk-
sen mukaisesti.
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