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Ohjelma
Yleisötilaisuus
§ Tilaisuuden avaus – Emilia Lehikoinen, Espoo

§ Gräsanojan yleissuunnitelma – Lauri Harilainen, Sitowise

Gräsanojan luonto- ja virkistysarvot – työpaja
§ Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhankkeen aikana kerätyn

karttakyselyn tulokset – Tiina Ronkainen, Sitowise

§ Työpaja



Esityksen runko
§ Gräsanojan historiaa
§ Gräsanojan tulvatapahtumat
§ Tehdyt selvitykset
§ Gräsanojan tulvasuojelun ja

kunnostuksen yleissuunnitelma
(käynnissä)
• Tavoite
• Uomaosuudet ja toimenpideluonnokset
§ Yhteenveto ja keskustelua
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Gräsanojan historiaa (1/2)
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1750

Gräsanoja

Lukupuro

Mankkaan-
puro

Topografiakunta 1943

Niittykumpu



Gräsanojan historiaa (2/2)

[Esittäjän nimi]
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1750
§ Perkaukset

• 1920-1930 taitteessa
• 1950-1960 taitteessa laajempi kunnossapitoperkaus
‒ Alla ote alajuoksun mitoituksesta ja paalun 1600 kohdalta

esimerkki leikkauksesta
‒ Mitoitusvirtaama alajuoksulla 6,5 m³/s
‒ Uoma on liettynyt/kasvanut umpeen vuosien saatossa ja

virtaamat ovat kasvaneet (maankäyttö tiivistynyt)

Perkaussuunnitelmana 1959

(Lähde: MASA 1/2017)



Gräsanojan tulvatapahtumat

[Esittäjän nimi]
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§ Gräsanoja tulvi voimakkaasti syyskuussa 2016
• 3-4.9 satoi noin 62mm 6 h aikana (1/25a

todennäköisyys)à 1 530 000 m³ vettä
• Sadetilanteen ja tulvakuvien sekä tulvatilanteen

vedenpinnan-mittausten avulla arvioitiin Gräsanojan
virtaama 4.9.2016: 9,7 m³/s

§ Myös syksyllä 2017 ja 2019 tulvatilanne
§ Vuoden 2016 tulvatapahtuman jälkeen rumpuja on

puhdistettu ja pahimpia virtausesteitä raivattu

2019 n.45
mm 5 h
aikana

2016 n.60 mm
9 h aikana



Tehdyt selvitykset (1/3)

§ Gräsanojan tulvasuojelun kehittäminen

• Laadittiin virtausmallinnus Gräsanojan uoman hydraulisesta
toiminnallisuudesta nykytilassa ja tulevaisuudessa, kun
alueelle suunniteltu maankäyttö on toteutunut.

• Mallintamalla 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 tulvasuojelutoimenpiteet ja niistä
koostettiin 6 eri vaihtoehtokokonaisuutta
‒ Suositus vaihtoehdosta nr 4, jossa uomaa kehitetään

virtausolosuhteiltaan paremmaksi, mutta muutoksessa
otetaan huomioon sekä luontoarvot että maisemallinen
sopivuus puistoympäristöönà tämän työn lähtökohta
jota lähdetään tarkentamaan.
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Tulvan leviäminen Mankkaanlaaksontien
ympäristössä 4.9.2016 sadetapahtumalla
mallinnettuna HEC-RAS:lla.



Tehdyt selvitykset (2/3)
Gräsanojan kunnostuksen  hankesuunnitelma 2017-2018
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Tehdyt selvitykset (3/3)

11.10.2019
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Gräsanojan tulvariskikartoitus 2018-2019



Gräsanojan tulvasuojelun ja kunnostuksen
yleissuunnitelma (käynnissä)
Tavoite
• Pääpaino Gräsanojan tulvimisen vähentäminen uoman kunnostamisella
• Samalla parannetaan uomaympäristön maisema-, luonto ja

virkistysarvoja.
• Erityinen painoarvo uoman ylläpidolle

• Huomioitavaa
‒ Puisto- kaava- ja muut aluesuunnitelmat
‒ Maaperä ja perkauksen toteuttavuus
‒ Luonto- ja kalastoarvot (luonto- ja kalastoselvitys laadittu)
‒ Asukaskyselyn tulokset
‒ Aiempi perkaus ja uoman historia
‒ Yleisötilaisuus
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Osuus A
Iirislahdensilta – Hauenkalliontie (700 m)

Näkymä pl. 571, itärannalta Poikkileikkaus pl. 571, alajuoksulle



Osuus B
Hauenkalliontie – Länsiväylä (600m)

Näkymä pl. 910, yläjuoksulle Poikkileikkaus pl. 917, alajuoksulle



Osuus C
Länsiväylä – Merituulentie (550 m)

Poikkileikkaus pl. 1612, alajuoksulleNäkymä pl. N. 1560, yläjuoksulle



Osuus D
Merituulentie – Olarinluoma (400 m)

Poikkileikkaus pl. 2042, alajuoksulleNäkymä pl. N. 1560, alajuoksulle



Osuus E
Olarinluoma – Mankkaanlaaksontie (900 m)

Poikkileikkaus pl. 2567, alajuoksulleNäkymä pl. N. 2500-2600 länsirannalta

Tulvapainanne



Osuus E
Olarinluoma – Mankkaanlaaksontie (900 m)co

Poikkileikkaus pl. 2897, alajuoksulleNäkymä pl. N. 2897, alajuoksulle itärannalta

Tulvatasanne



Osuus F
Mankkaanlaaksontie – Seilinkujan ja Seilinmäen välimaasto (1260 m)

Poikkileikkaus pl. 3858, alajuoksulle

Näkymiä osuudelta F,
n. pl. 3400 ylävirtaan
n. pl. 3600 itäranta



Yhteenveto
§ Esitetyillä toimenpiteillä

tulvatilanteet laskevat noin 30-50 cm
§ Luontoarvot

• Luonto- ja kalastoselvityksen
perusteella ei estettä toimenpiteille

• Taimenen elinolosuhteiden
parantaminen (kutusoraikko 2-3 kpl
perkauksen jälkeen)

§ Virkistys- ja maisema-arvot
• Uoma siistiytyy ja vesipinta avautuu

hankkeen myötä

11.10.2019
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Työpaja - Gräsanojan luonto- ja virkistysarvot



Karttakysely
§ Karttakyselyn avulla kerättiin asukkaiden ja muiden sidosryhmien

havaintoja Gräsanojasta ja sen lähiympäristöstä

§ Karttakysely oli jaettu neljään teemaan, joissa vastaajaa pyydettiin
kertomaan havaintoja tai ehdotuksia Gräsanojan kunnostussuunnittelun
lähtötiedoiksi:

• Havaitsemasi tulvakohteet
• Mahdolliset tulvakohteet
• Tärkeät säilytettävät kohteet
• Kehityskohteet

§ Kysely oli vastattavissa aikavälillä 21.5-10.6.2018. Kyselyä mainostettiin
Espoon kaupungin verkkosivuilla, sekä Espoon kaupungin
kaupunkitekniikan keskuksen Facebook-sivuilla

§ Kyselyyn vastasi 49 henkilöä. Vierailijoita kyselyssä kävi 116.
Karttavastauksia jätettiin yhteensä 118 kpl.



Karttakyselyn
tulokset



Havaitsemasi tulvakohteet
Mankkaanlaaksontie
• Säännöllisiä rankkasateiden aiheuttamia syviä (> 0,3 m) tulvia, joista haittaa

liikenteelle ja rakennetulle ympäristölle - vettä tuli asuntoihin Seilimäki- ja Seiliniitty-
nimisillä kaduilla

Tonttumaa
• Pääasiassa harvakseltaan sattuvia yli 5 h kestäviä rankkasateiden aiheuttamia

keskisyviä tai syviä (0,1 – 0,3 m, > 0,3 m) tulvia, joista haittaa henkilöille,
virkistyskäytölle ja liikenteelle

• ”Tonttulammen” vuosittaiset tulvat

Merituulentie
• Säännöllisesti sattuvia yli 5 h kestäviä rankkasateiden aiheuttamia keskisyviä tai syviä

(0,1 – 0,3 m, > 0,3 m) tulvia, joista haittaa kevyelle liikenteelle ja rakennetulle
ympäristölle

Gräsanlaakso
• Ei kommentteja

Hauenkalliontie
• Harvakseltaan tai säännöllisesti sattuvia rankkasateiden aiheuttamia eri syvyyksisiä

(0,1 m - > 0,3 m) tulvia, joista haittaa rakennetulle ympäristölle



Mahdolliset tulvakohteet
Mankkaanlaaksontie
• Rankkasateiden aiheuttamia tulvia

Tonttumaa
• Rankkasateiden aiheuttamia tulvia

Merituulentie
• Ei kommentteja

Haunkalliontie
• Tulvan syynä meriveden nousu tai rankkasateen aiheuttama vedenpinnan nousu. Kesän

kasvillisuus ja samanaikainen korkea merivesi voivat nostaa tulvia sillan yläpuolella
uusien rakennusten kohdalla

Haukilahdenranta
• Tulvan syynä meriveden nousu



Tärkeät säilytettävät kohteet
Lukupuron alue
• Virkistyskäyttö – viljelypalstat, metsäntuntu.
• Luonto - Lukupuroon on tehty purokunnostusta useana vuonna, uomassa meritaimenien kutualue.

Tontunmäki
• Luonto
• Virkistyskäyttö - niittyalue antaa viitteitä entisaikojen peltomaisemista. Hieno juuri tällaisenaan.

Tonttumaa
• Virkistyskäyttö - luonto, vesieläimet, kasvillisuus, maisema, tunnelma. Satakielet, pikkulintujen

pesintä. Metsäisyys.

Gräsankartanonpuisto
• Luonto - kirkon takana on kaunista aluetta jonka soisi säilyvän.

Merituulentie
• Opetus- käytämme opetuksessa Gräsanojaa, myrkyllisten pohjasedimenttien tonkimisessa tulee

ruopatessa olla erityisen varovainen
• Virkistyskäyttö - kaikki vähänkään vihreät alueet ovat henkireikä asukkaille, koskee koko Gräsanojaa

Merituulentien ja Länsiväylän välillä

Gräsanlaakso
• Maisema



Kehityskohteet
Tonttumaa
• Virkistyskäyttö – puskat pois ja tilalle pengerrettyjä nurmialueita ja levähdystuoleja,

rannansuuntaisia laitureita, haaveena meloa Lukupurolta merelle.

Niittykumpu
• Luonto - Gräsa on täysin umpeenkasvanut välillä Iirislahti Merituulentie. Kannattaisi ruopata

ja pitää siistinä - hyödynnys vesiväylänä. Niittykummussa levisi rantapajukko jokeen;
ruopattava.

• Maisema - siltojen alustoihin on kertynyt paljon rojua ja maa-ainesta, tarvitaan kunnon
ruoppaus. Veden korkeuden säätely kivipatojen avulla. Kalojen kutupaikkoja, Gräsassa on
ollut runsaasti kutevia kaloja.

Gräsanlaakso
• Virkistyskäyttö - leikkipuistoon sijoitettu hulevesiallas tulisi heti ratkaista toisin – liian syvä ja

likainen
• Gräsan niitty voisi toimia luonnonmukaisena tulvatasanteena

Hauenkalliontie / Haukilahdenranta
• Virkistyskäyttö - ruoppaus ja puhdistus, jotta väylää pitkin pääsisi myös Haukilahdenrantaan.
• Minimivaatimus olisi ruopata niin, että tulvariski häviää ja kodit eivät olisi vaarassa. Tämän

lisäksi on toki plussaa jos Haukilahden ja Iirislahden välinen osa olisi käytössä: uinti ja veneet.
• Kevytliikennesilta Esperantotien kohdalle tulisi vidoin rakentaa

Suurpellon rakentumisen myötä hulevesitulvariskiä pitäisi arvioida myöhemmin uudelleen tai
reagoida siihen jo nyt viivytysratkaisuin



Yhteenvetona
§ Palautetta annettiin eniten ”Havaitut tulvakohteet” teeman alle.

§ ”Tärkeitä säilytettäviä kohteita” merkittiin ja kuvattiin myös runsaasti. Luonto ja virkistyskäyttö mainittiin
useassa kohtaa tärkeiksi. Muutama merkintä koski uomaan vapaaehtoisvoimin tehtyjä
kunnostustoimenpiteitä.

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

§ ”Mahdollisia tulvakohteita” merkittiin mm. Haukilahdenrannan alueelle.



Työpaja
§ Tavoitteena keskustella ja kerätä tietoa

• Gräsanojan luonto- ja virkistysarvoista
• Ideoita ja ehdotuksia virkistäytymiseen Gräsanojan alueella
• Missä sijaitsee hienoja luontokohteita
• Missä mieli virkistyy

§ Työpajassa saadut kommentit on esitetty seuraavalla kalvolla.

§ Työpajassa kerättyä aineistoa käytetään hyväksi Gräsanojan alueen jatkosuunnittelussa



Gräsanoja


