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1 Johdanto 

Tässä työssä on arvioitu mallinnuksen keinoin Etelä-Espoossa sijaitsevan Gräsanojan uoman 
tulvaherkkyyttä. Työssä rakennettiin uomasta virtausmalli HEC-RAS-ohjelmistolla, minkä 
avulla paikannettiin uoman herkät tulvakohdat ja tarkasteltiin eri tulvasuojelutoimenpiteiden 
vaikutuksia uoman tulvimiseen. Työn käynnistävänä lähtökohtana oli syyskuussa 2016 esiinty-
neet tulvaongelmat Gräsanojassa. Voimakkaan rankkasadejakson seurauksena Gräsanojan va-
luma-alueella esiintyi vakavia tulvaongelmia. Tulvivat hulevedet aiheuttivat kiinteistövahin-
koja ja katkaisivat Mankkaanlaaksontien.  

Työn tavoitteena oli määrittää uoman tulvavedenkorkeudet sekä määrittää tulvasuojelutoi-
menpiteet uoman tulvimisen vähentämiseksi ja tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Mallin-
nuksen perusteella on annettu suosituksia jatkosuunnitteluun ja rakenteiden minimikorkeus-
asemiin. Kaikki työssä esitetyt korkeudet ovat N2000- järjestelmän mukaiset, ellei toisin ole 
ilmoitettu. Korkeusjärjestelmästä toiseen siirryttäessä on käytetty seuraavia muunnoksia 
N2000 = N60 +0,247 m ja N2000 = NN + 0,30 m (vanhat perkaussuunnitelmat). 

Tässä suunnitelmaraportissa esitetään suunnittelutyön lähtökohdat ja käydään läpi olennai-
simmat mallinnustyöhön vaikuttavat alueella aiemmin tehdyt selvitykset. Työssä myös kuva-
taan virtausmallin rakentaminen sekä esitetään mallinnuksen tulokset ja suositukset tulvasuo-
jelun jatkosuunnitteluun. Syyskuun todellista tulvatilannetta käytettiin mallin alustavaan ka-
libroimiseen ja tulvasuojelutoimenpiteet suunniteltiin kerran 100 vuodessa toistuvalle virtaa-
malle maankäytön tiivistyminen huomioon ottaen. Työssä myös tarkastellaan Gräsanojan tul-
vasuojelutoimenpiteiden toimivuutta meritulvatilanteessa. 

Työ on tehty SITO Oy:ssä, jossa projektipäällikkönä toimi Timo Nikulainen ja suunnittelijoina 
Lauri Harilainen sekä Tiina Okkonen ja vesistövaikutusten asiantuntijana Merilin Vartia. Työn 
tilaajana on Espoon kaupunki. Työtä ohjasi ja kommentoi ohjausryhmä, jonka kokoonpano oli 
seuraava: 

Emilia Lehikoinen, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Leena Ihalainen, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Virpi Nikulainen, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Minna Viitanen, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Teemu Uusikauppila, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Matti Kaurila, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Ari Aho, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Mika Vepsäläinen, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 
Katariina Peltola, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus 
Eeva Nuotio, Espoon kaupunki, ympäristökeskus 
Katrin Aia, Espoon kaupunki, ympäristökeskus 
Laura Lundgren, Espoon kaupunki, ympäristökeskus 
Tiina Hietanen, HSY 
Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus 
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2 Havaitut tulvaongelmat 

Kaupunkialueen tulviminen on ilmiö, joka aiheutuu kaupunkirakenteen tiivistymisen ja hule-
vesien hallinnan puutteiden seurauksena. Olosuhteet ja riski tulvimiselle syntyvät yleensä vä-
hitellen. Taajama-alueilla vaikeimmat tulvatilanteet aiheutuvat rankkasadetilanteista, joiden 
esiintyminen on satunnaista. Tästä johtuen tulvaherkillä alueilla tulvien esiintymisen välillä voi 
hyvinkin kulua useita vuosia. Tiivistyvillä valuma-alueilla, kuten Gräsänojan valuma-alue, voi 
tällöin kehittyä realisoitumaton tulvariski, joka vain odottaa sopivia olosuhteita. Gräsanojan 
uoman tulvariskit realisoituivat syyskuussa 2016, kun Uudellemaalle osui pitkäkestoinen sade-
määrältään voimakas sadejakso. 

Pelastuslaitoksen oman hälytystehtävähistorian perusteella Gräsanojan pääuoman välittö-
mässä läheisyydessä olisi esiintynyt viime vuosina hulevesitulviin liittyneitä tehtäviä vain sa-
tunnaisesti. Syksyllä 2016 esiintyneen tulvimisen lisäksi ei ole esiintynyt tulvatilanteita, jotka 
olisivat aiheuttaneet laajemmalla alueella useampia hälytystehtäviä.  

 

Kuva 1. Pelastuslaitoksen hälytystehtävät koodilla ” Tulva, sadevesi, kohonnut vedenpinta” 
vuosina 2012-2016. 

2.1 Syyskuun 2016 tulvaongelmat 

Gräsanojan uomassa on esiintynyt tulvaongelmia. 3.-4.9.2016 Gräsanojan valuma-alueella ta-
pahtui rankkasade, jonka kertymä oli ilmatieteen laitoksen tutka-aineiston perusteella koko 
Gräsanojan valuma-alueelle painotettuna keskiarvona laskettuna 62 mm. Toistuvuudeltaan 
tämä vastaa noin kerran 25 vuodessa esiintyvää rankkasadetta. Alla olevassa kuvassa 2 on esi-
tetty Mankkaanpuron, Lukupuronojan ja eteläisen Gräsanojan (Nasselkärrinojan ja lopun Grä-
sanojan) osavaluma-alueen sadekertymä 3.-4.9.2016 rankkasateella.  
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Kuva 2. Sateen kertymä 3.-4.9.2016 sadetapahtumalla Gräsanojan kolmella osavaluma-alu-
eella.  

Syyskuussa 2016 tapahtuneen rankkasateen seurauksena Gräsanojan vesi tulvi Mankkaan-
laakson tielle katkaisten liikenneyhteyden (Kuva 3). Lisäksi vesi nousi Merituulentien pohjois-
puolella olevan Länsiauton piha- ja autohallialueille, mistä aiheutui vahinkoa liikkeen useille 
autoille. Uoman tulvimisen johdosta vesi nousi myös useille kevyen liikenteen väylillä uoman 
valuma-alueella (Kuva 3)  

 

Kuva 3. Vasemmalla Mankkaanlaaksontien tulvatilanne ja oikealla Matinsolmun kevyen lii-
kenteen väylän tulvatilanne 4.9.2016. 
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3 Suunnittelualue  

3.1 Gräsanojan valuma-alue  

3.1.1 Osavaluma-alueet 

Gräsanojan valuma-alue sijaitsee Etelä-Espoossa ja sen pinta-ala on yhteensä noin 24,4 km2. 
Gräsanojan valuma-alue on yksi Espoon kuudesta päävaluma-alueesta. Gräsanojan valuma-
alue jaettiin virtaamien arvioimista varten 10 osavaluma-alueeseen korkeusmallin ja aiempien 
selvitysten avulla (Kuvat 4 ja 5). Valuma-aluejako tehtiin sen mukaan, missä uoman kohdissa 
virtausmalliin syötetään virtaamatiedot. Virtaamansyöttöpisteet on valittu uoman kohdista, 
joissa oletettavasti virtaama olennaisesti muuttuu, kuten sivuhaaran yhtymisen kohdalla. Alla 
olevassa kuvassa 5 on esitetty osavaluma-alueet ja niiden purkupisteet, jotka ovat samalla vir-
tausmallin virtaamansyöttöpisteitä. Valuma-alue on esitetty myös suurempana kuvana (A3) 
liitteessä 1. 

 

Kuva 4. Gräsanojan korkeusmalli (MML 2x2 m). 
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Kuva 5. Gräsanojan osavaluma-alueet vaaleanliilalla ja osavaluma-alueiden purkupisteet ku-
vattuna nuolilla (taustakartta MML). 

Kuvassa 6 on esitetty Gräsanojan valuma-alueen maaperä. Valuma-alueen maaperä on suu-
rimmaksi osaksi savea ja kalliota sekä rapakalliota.  
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Kuva 6. Gräsanojan valuma-alueen maaperä (GTK). 

3.1.2 Maankäyttö, läpäisemättömän pinnan määrä ja valuntakertoimet 

Valuma-alueelta muodostuvan virtaaman arvioimiseksi alueelta määritettiin eri maankäyttö-
tyypit HSY:n seudullisen maanpeiteaineiston (2017) avulla. Jokaiselle valuma-alueelle lasket-
tiin läpäisemättömän pinnan määrän osuus osavaluma-alueen pinta-alasta, jolloin voidaan ar-
vioida uomaan kyseiseltä osavaluma-alueelta tuleva virtaama. Kuvassa 7 (myös liite 2) on esi-
tetty Gräsanojan valuma-alueen maankäyttö HSY:n seudullisen maanpeiteaineiston mukai-
sena. Alla olevassa taulukossa on esitetty Gräsanojan osavaluma-alueiden pinta-alat ja läpäise-
mättömän pinnan (TIA) osuudet nykytilassa. Taulukon viimeisessä sarakkeessa on läpäisemät-
tömän pinnan osuudesta arvioitu valuntakerroin. Valuntakerroin on tyypillisesti pienempi kuin 
läpäisemättömän pinnanosuus ja sen suuruus vaihtelee samallakin alueella sademäärästä riip-
puen. Tässä työssä arvioitiin valuntakertoimen olevan noin 10-15 % TIA arvoa pienempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 (41) 15.6.2017 Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma 
 
 

Taulukko 1. Osavaluma-alueiden pinta-alat ja läpäisemättömän pinnan (TIA) osuudet sekä 
läpäisemättömän pinnan osuudesta arvioitu valuntakerroin. 

Ova Pinta-ala (ha) TIA Valuntakerroin (k) 

1.01 820 40 % 0.35 

1.02 45 47 % 0.41 

1.03 30 39 % 0.34 

1.04 775 26 % 0.22 

1.05 155 40 % 0.35 

1.06 85 47 % 0.42 

1.07 220 48 % 0.42 

1.08 110 47 % 0.42 

1.09 150 48 % 0.43 

1.10 45 39 % 0.34 

Koko alue 2440 37 % 0.33 

 

 

Kuva 7. Gräsanojan valuma-alueen maankäyttö HSY:n seudullisen maanpeiteaineiston mu-
kaan.  
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3.2 Gräsanojan uoma 

Tämän työn suunnittelualue kattaa Gräsanojan pääuoman mereltä noin 5 km yläjuoksulle 
Mankkaanpuron koululle saakka.  Työn rajaus tehtiin syyskuussa havaittujen tulvaongelmien 
perusteella. Mankkaanpuron uomasta yläjuoksulta ja valuma-alueesta on lisäksi hiljattain 
tehty hulevesiselvitys (SITO 2016). Varsinainen Gräsanoja saa alkunsa Mankkaanpuron ja Lu-
kupuron yhtymäkohdassa noin 3,4 km mereltä Koivu-Mankkaan ja Lukupuron alueen vierestä 
kääntyen etelään Mankkaanlaaksontien ali kohti Olarinluomaa. Olarinluomasta uoma jatkaa 
lounaan suuntaan kohti Niittykumpua ja Merituulentien ja Länsiväylän ali sekä Matinsolmun 
läpi kohti Haukilahtea ja Hauenkalliontien ali laskien mereen Haukilahden ja Iirislahden välissä 
(Kuva 8).  Paalutus on myös esitetty liitteessä 3. 

Gräsanojalle on tehty vuonna 1959 perkaussuunnitelma (Maataloushallituksen insinööri-
osasto 1959). Tällöin uoman pohjan leveydeksi on mitoitettu alajuoksulta Nasselkärrinojalle 
asti 7,5 m ja mitoitusvirtaama on 6,5 m³/s. Nasselkärrinojasta pohjoiseen Lukupurolle asti uo-
man pohjan leveydeksi on mitoitettu 4 m ja mitoitusvirtaama on 5,2 m³/s. Perkaussuunnnitel-
massa uoman kaltevuudeksi on suunniteltu alajuoksulla 0,3 – 0,5 ‰ noin paalulle 4100 asti ja 
tästä ylöspäin 5-8 ‰ paalulle 4600 saakka. 

Nykytilanteessa maastomittausten perusteella uomaosuuden yläjuoksun pohjan lähtökor-
keustasoksi määritettiin +6,11 m (pl 4981) ja alajuoksun (pl 0) -0,97 m. Keskimääräinen kalte-
vuus uomaosuudelle on edellä esitetyn perusteella 1,4 ‰. Uomaosuus plv 4500-4981 on kui-
tenkin selvästi kaltevampi kuin uoman alkuosuus, sillä sen kaltevuus on 8,5 ‰ kun taas plv 
2700-4500 kaltevuus on 1 ‰ ja plv 0-2700 kaltevuus on 0,4 ‰. 

Työnaikaisten maastokäyntien havainnot on koottu liitteeseen 9. 
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Kuva 8. Gräsanoja merkittävimpine sivu-uomineen ja paalutus mallinnettavalta uomaosuu-
delta. 
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4 Lähtöaineisto 

4.1 Gräsanojan meritulvan hallinta 

Gräsanojan meritulvan hallinnan esiselvityksessä (Ramboll 2016) selvitettiin, millaisia riskejä 
mahdollisista meritulvatilanteista aiheutuu ja millaisia ratkaisuja ja hallintatoimenpiteitä Grä-
sanojan alueella olisi tehtävä kattavaa suojautumista merivesipinnan nousua vastaan. Selvi-
tyksen mukaan merivedenpinnan noustessa tasolle +2,45 m Gräsanojan selvitysalueella on 
kastuvien rakennusten pohjaneliöitä 78 000 m2 ja tulvivaa hulevesilinjaa 23 km, tulvivaa jäte-
vesilinjaa 23 km sekä tulvivia jätevedenpumppaamoja 9 kpl.  

Meritulvan hallintaan on esitetty toimenpiteitä kolme eri vaihtoehtoa, jotka kaikki sijoittuvat 
Gräsanojan alajuoksulle Hauenkalliontiestä etelään. Vaihtoehdossa 1 Hauenkalliontielle Hau-
kilahden sillan eteen tai yhteyteen rakennetaan patosulku. Vaihtoehdossa 2 rakennetaan sul-
kurakenne nykyisen asemakaavan osoittamalle siltapaikalle (Hanhisilta) sillan eteen tai yhtey-
teen. Tämä edellyttää myös katualueen korottamista noin 70 metrin matkalta sekä maapen-
kereiden rakentamista kaupungin omistamille puistoalueille. Vaihtoehdossa 3 korotetaan ny-
kyistä Iirislahdensiltaa ja kevyen liikenteen väylää, ja sillan eteen tai yhteyteen rakennetaan 
sulkuratkaisu.  

Esiselvityksessä vertailtiin vaihtoehtoja ja tultiin siihen tulokseen, että vaihtoehdolla 3 saadaan 
suurin määrä tulvariskialueella olevista rakennuksista suojattua. Tällä vaihtoehdolla myös sul-
kurakenteen taakse Gräsanojasta virtaaville vesille jää mahdollisimman paljon tilaa levittäytyä, 
kun sulkurakenne on suljettu. Suunnittelun ohjausryhmä piti esitetyistä vaihtoehdoista vaih-
toehtoa 3 parhaana tulvanhallintatoimenpiteenä.  

Vaihtoehdon 3 sulkurakenteen ollessa suljettu Gräsanojan vedet kerääntyisivät sulkuraken-
teen taakse jäävään altaaseen. Vesiä voidaan joutua pumppaamaan sulkurakenteen ohi Grä-
sanojan vedenpinnan noustessa. Esiselvityksessä arvioitiin vaadittava pumppauskapasiteetti 
eri merivedenpinnan tasoilla. Merivedenpinnan ollessa tasolla +1,0 m, vedenpinta sulkuraken-
teen takana saavuttaisi 4 m³/s virtaamalla tason +2,0 hieman alle 24 tunnissa, jolloin vaadit-
tava pumppauskapasiteetti olisi 3 m³/s jotta vedenpinta ei nousisi yli +1,5 tason. Samalla me-
rivedenpinnan tasolla +1,0 m, mutta virtaamalla 8 m³/s vedenpinta saavuttaisi tason +2,5 24 
tunnissa, jolloin pumppauskapasiteetti olisi 7 m³/s jotta vedenpinta ei nousisi yli +1,5 tason.  

4.2  Gräsanojan sivu-uomien hulevesiselvitykset ja virtaamamallinnus 

4.2.1 Lukupuro-Henttaanpuro hulevesiselvitys 

Lukupuron-Henttaanpuron hulevesiselvityksessä (Ramboll 2010) on laskettu mitoitusvirtaa-
mia Henttaanpuron, Lukupuron sekä Gräsanojan valikoituihin tarkastelupisteisiin ja verrattu 
niitä tarkastelupisteissä olemassa olevien rumpujen kapasiteettiin.  

Tarkastelupiste A sijaitsee Kehä II:n kohdalla Henttaanpuron laskiessa Lukupuroon. Tarkaste-
lupiste B sijaitsee Lukupuron laskiessa Gräsanojaan ja tarkastelupiste C sijaitsee Mankkaanpu-
ron laskiessa Gräsanojaan. Tarkastelupiste D sijaitsee Gräsanojassa Mankkaanlaaksontien koh-
dalla ja tarkastelupiste E sijaitsee Gräsanojassa Länsiväylän alituksen kohdalla. 
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Taulukko 2. Lukupuro-Henttaanpuron hulevesiselvityksen (Ramboll 2010) suunnittelualueen 
maankäyttö ja valuntakertoimet Gräsanojan valuma-alueella nykyään ja tulevaisuudessa. 

 

Taulukko 3. Lukupuro-Henttaanpuron hulevesiselvityksen (Ramboll 2010) arvioidut virtaamat 
sekä kapasiteetit nykytilassa hulevesiselvityksen tarkastelupisteissä A-E. 

 

Taulukko 4. Lukupuro-Henttaanpuron hulevesiselvityksen (Ramboll 2010) mitoitussateilla 
muodostuvat tulevaisuuden virtaamat purkupisteissä A-E sekä vertailu nykytilaan.  

 

4.2.2 Mankkaanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys 

Hulevesiselvityksessä (Sito 2016) tarkasteltiin Mankkaanpuron valuma-alueen hulevesiolosuh-
teita ja hulevesien hallintaan liittyviä kehittämistarpeita. Työssä on tehty valuma-alueelle hyd-
rologinen mallinnus, jonka avulla on saatu virtaama-arvoja uoman eri kohtiin (Taulukko 5). 
Mallinnuksella todettiin Sinimäen alueella olevan tulvaherkkiä uomaosuuksia. Merkittävin 
tulva-alue on Sinimäen eteläpuolella Mankkaanpuron pääuomassa.  

Taulukko 5. Mankkaanpuron valuma-alueen hulevesiselvityksen (Sito 2016) virtaamatiedot 
merkittävissä tienalituskohdissa. 
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Hulevesien hallinnan kapasiteetin kehittämiseksi selvityksessä ehdotetaan kolme viivytysra-
kennetta sijoitettavaksi päävirtausreiteille. Nihtisillan alueella syntyville hulevesille on ehdo-
tettu juuri ennen Turunväylän alitusta sijaitsevaa hulevesiä viivyttävää allaskosteikkoa, jonka 
viivytystilavuus on 1500 m3. Lisäksi Siuntionniitylle sekä Sinimäkeen on ehdotettu hulevesiä 
viivyttävä tulvaniittymäinen laajennus Mankkaanpuron päävirtausuomaan sekä Friisinmäestä 
tulevaan sivuhaaraan, joiden viivytystilavuudet ovat yhteensä 3000 m3. Lisäksi on ehdotettu 
rumpurakenteiden kehittämistä. Uomaa suositellaan myös kehitettäväksi rakentamalla taime-
nen lisääntymismahdollisuuksia parantavia sorakynnyksiä.  

 

Kuva 9. Mankkaanpuroon ehdotetut viivytysrakenteet merkitty karttaan sinisellä (SITO 2016). 

4.2.3 Nasselkärrinojan virtaamamallinnus 

Nässelkärrinojan virtaamamallinnuksessa (Ramboll 2015) saatiin Hec-Ras-mallilla uoman mak-
simivesipinta kerran 100 vuodessa toistuvalla 3 h sateella. Selvityksessä on esitetty toimen-
pide-ehdotuksia uoman tulvimisen vähentämiseksi ja vedenvälityskyvyn parantamiseksi, 
muun muassa uoman putkitusta ja rumpujen suurentamista. Näiden toimenpiteiden johdosta 
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raportissa todetaan, että Nässelkärrinojasta Gräsanojaan tulevat nopeat virtaamapiikit yleis-
tyvät ja kasvavat sekä maksimivirtaamat jopa tuplaantuvat. Mallinnetut virtaamat on esitetty 
alla (taulukko 6).  

Taulukko 6. Nasselkärrinojan mallinnetut virtaamat (Ramboll 2015) ennen Gräsanojaan las-
kua nykytilassa ja raportin vaihtoehdon 1 toimenpiteiden jälkeen tulevassa tilan-
teessa. 

 

4.3 Muut aineistot 

Gräsanojan valuma-alueella on tehty lukuisia selvityksiä liittyen Gräsanojan sivu-uomiin sekä 
valuma-alueen paikoin runsaastikin muuttuvaan maankäyttöön. Valuma-alueella sijaitsevia 
kaavasuunnitelmia ovat Gräsankartano, Riihitonttu, Tonttumuori, Niittykumpu I muutos, Niit-
tykallio, sekä Niittykummun keskus ja Vuoritonttu. Niittykummun keskukselle on lisäksi tehty 
kunnallistekniikan yleissuunnitelma (2013). Kaavasuunnitelmat ja muuttuva maankäyttö ote-
taan huomioon valuma-alueiden parametreissa mallinnettaessa uoman tulevaa tilannetta.  

Tonttumuorin hulevesiselvityksessä esitetään rakentuvan alueen vesien johtamista suunnitte-
lualueen viivytysrakenteen kautta olemassa olevaan hulevesiverkostoon ja sitä kautta Nässel-
kärrinojaan. Viivytysrakenteen johdosta hulevesien määrä Tonttumuorin suunnittelualueella 
ei kasva olennaisesti.  

Niittykummun alueen hulevesien hallinta -raportti on valmistunut 2.5.2017 ja siinä on tutkittu 
tarkemmin Niittykummun alueen hulevesien käsittelyä osana Gräsanojan laajempaa tulvasuo-
jelua. Raporttia on työstetty vuorovaikutteisesti tämän Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelman 
kanssa.   
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5 Virtausmallinnus 

5.1 Mitoitusvirtaamat 

Tässä kappaleessa kuvataan mallin kalibroinnissa ja tulvasuojelutoimenpiteiden suunnitte-
lussa käytetyt mitoitusvirtaamat ja kerrotaan, millä perustein virtaamat on valittu ja määri-
tetty. Mitoittavina virtaamina käytetään tiedossa olevan maankäytön kehittymisen perus-
teella arvioituja virtaamia vuoteen 2050 mennessä. Syyskuun virtaamatilanne toimi vertailu-
kohtana myös muille virtaamatilanteille, sillä syyskuun 2016 tulvatilanteesta on myös veden-
pinnan mittauksia. Vedenpinnan mittausten ja sadehavaintojen perusteella kuva valuma-alu-
een tuottamista virtaamista poikkeuksellisissa sadetilanteissa tarkentui. Alla olevaan tauluk-
koon 7 on koottu myöhemmin tuloksissa esitetyt virtamaatilanteet ja suunnittelun tavoite-
taso. 

Taulukko 7. Tarkasteltavat mitoitustilanteet ja tavoite suunnittelussa Gräsanojassa. 

Mitoitusvirtaama Suunnittelun tavoite 

Keskivirtaama 
Keskivirtaamalla vedenpinnat eivät alene merkittävästi. Tällä on merkitystä 

maiseman, luontoarvojen ja ympäristötekijöiden kannalta  (pohjavesi, 
mahdolliset sulfaattimaat). 

Keskimäärin kerran 10 vuo-
dessa esiintyvä virtaamatilanne 

( HQ 1/10a) 

Ulkoilureitit ja merkitykseltään vähäiset liikenneyhteydet pysyvät kuivina. 
Vesi saa tilapäisesti nousta uoman penkkojen yläpuolelle mikäli siitä ei ai-

heudu haittaa läheisille toiminnoille. 

Keskimäärin kerran 100 vuo-
dessa esiintyvä virtaamatilanne 

( HQ 1/100a) 

Merkittävät liikenneyhteydet ja rakennukset tulee pysyä kuivina. Ulkoilu-
reitit ja merkitykseltään vähäiset liikenneyhteydet voivat jäädä veden alle, 

mikäli korvaava yhteys on liikennekelpoinen. Vesi saa nousta alaville 
puisto- ja niittyalueille mikäli siitä ei aiheudu kastuville rakenteille pysyvää  

vahinkoa. 

 

5.1.1 Keskivirtaama 

Taulukkoon 8 on koottu keskivirtaamat laskentapisteittäin sekä kumulatiivinen arvo Gräsano-
jan varrella. Laskentapisteet on esitetty kuvassa 10. Keskivirtaaman arvioinnissa käytettiin kes-
kivalunnan arvona koko valuma-alueella 9 l/s*km2.  
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Kuva 10. Osavaluma-alueet ja laskentapisteet 1-10. 
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Taulukko 8. Keskivirtaamat osa-alueittain ja kumulatiivisesti alavirran suuntaan. Laskentapis-
teet on esitetty kuvassa 10. 

Laskenta-
piste 

Valuma-alueen 
koko (ha) 

 

Keskivirtaama (l/s) 

 
 

Kumulatiivinen valuma- 

alueen koko (km2) 

Kumulatiivien keskivir-
taama (l/s) 

Piste 1 820 74 8.2 75 

Piste 2 45 4 8.7 80 

Piste 3 30 3 9.0 85 

Piste 4 775 70 16.7 155 

Piste 5 155 14 18.3 170 

Piste 6 85 8 19.1 180 

Piste 7 220 20 21.3 200 

Piste 8 110 10 22.4 210 

Piste 9 150 14 23.9 225 

Piste 10 45 4 24.4 230 

 

5.1.2 Syyskuun 2016 tulvatilanne 

Syyskuun 2016 sadetapahtuman keskimääräinen intensiteetti oli 19 l/s*ha. Gräsanojan va-
luma-alue on suuri, jolloin valuntakerroinmenetelmän suora soveltaminen antaa herkästi liian 
suuren arvon virtaamille, sillä menetelmä ei ota huomioon valunnan hidastumista. Tämän joh-
dosta suoraan valuntakerroinmenetelmällä laskettuja virtaamia leikattiin 35 %, mikä edustaa 
valuma-alueen ”tyhjentymistä” sadannan loppumisen jälkeen. 35 % hidastuskertoimen ar-
voon päädyttiin mallin kalibroinnin yhteydessä ja tulvatilanteen aikaisten valokuvien avulla.  
Virtaaman ja hidastuskertoimen määrittämisestä kerrotaan lisää kohdassa 5.2.4 Kalibrointi. 
Taulukon 9 viimeisessä sarakkeessa on arvio syyskuun tulvatapahtuman huippuvirtamaasta 
Gräsanojassa.  
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Taulukko 9. Osavaluma-alueet, TIA ja TIA:sta arvioitu valuntakerroin. Valuntakertoimen ja 
keskimääräisen intensiteetin perusteella arvioitu virtaamat osavaluma-alueittain ja kumula-
tiivisesti alavirran suuntaan. Laskentapisteet on esitetty kuvassa 10.     

 

5.1.3 Tarkasteltavat sadetilanteet 1/10a ja 1/100a 

Taulukossa 11 on koottu mitoitusvirtaamat 1/10a ja 1/100a toistuvuuksilla. Valunta- ja hidas-
tuskertoimet ovat vastaavat kuin taulukossa 9. Mitoittavan sateen kestona on käytetty 9 tun-
tia. 9 tuntia vastaa syyskuun sadetapahtuman kestoa. 9 tuntia on myös kertymäajan suurus-
luokka merkittävimmän tulvariskin alueella Mankkaanlaaksontien ja Merituulentien välisellä 
alueella.  

 Taulukossa 10 on esitetty mitoitussateiden intensiteetit ja vertailun vuoksi myös syyskuun 
alun sadetilanne ja normaali hulevesiviemärien mitoituksessa käytetty sadetilanne. Lumen su-
laminen ei ole mitoittava tekijä näin tiiviissä kaupunkiympäristössä. Vertailun vuoksi mainitta-
koon, että perkaussuunnitelmissa (1959) alajuoksulle määritetty mitoitusvirtaama HQ (vastan-
nee 1/20a toistuvuutta) on määritetty lumensulamisen perusteella ja oli arvoltaan 6,5 m³/s. 
Rambollin (2016) merivesitulvaraportissa on alajuoksulla tarkistelu 1/100a virtaamaa mahdol-
lisen patorakenteen pohjalta pidemmällä 24 h sateella jolloin mitoitusvirtaamaksi arvioitiin 7 
m³/s.  Näihin verrattuna nyt arvioidut 1/10a ja 1/100a virtaamat alajuoksulla, 8,3 ja 13,0 m³/s, 
ovat suuremmat. Ero johtuu valuma-alueen maankäytön muutoksesta ja sadannan käyttämi-
sessä mitoitusperusteena verrattuna vuoden 1959 perkaussuunnitelmaan sekä harvinaisem-
man mitoitustilanteen valintaan. Rambollin arvioon verrattuna nyt käytettiin lyhyempää mi-
toitussadetta (24 h  9 h) mikä selittää sateen suuremman rankkuuden vuoksi myös korke-
ammat virtaamamäärät. Todettakoon vertailun vuoksi, että tässä työssä käytetyillä laskenta-
parametreillä ja hidastuskertoimella saadaan 24 h ja 1/100a sadetilanteen virtaamaksi ala-
juoksulla 5,2 m³/s. Tämä on hieman pienempi kuin Rambollin arvio (6,5 m³/s) suurusluokan 
ollessa kuitenkin sama. 

Osavaluma-alueiden parametrit Syyskuu 3-4.9.2016: 61mm/9h--> 19 l/s/ha 

Osava-
luma-
alue # 

Pinta-ala 
(ha) 

TIA (lä-
päise-
mättö-
män pin-
nan 
osuus)  

Valunta-
kerroin 
(arviotu 
TIA:sta 
huomioi-
den pai-
nannesäi-
lyntä) 

Laskenta-
piste 

Vir-
taama 
valuma-
alueilta  
3-
4.9.2016 
(m³/s) 

Virtaama, 
kumulatii-
vien uo-
maa alavir-
taan  3-
4.9.2016  
(m³/s) 

Leikattu vir-
taama 3-
4.9.2016 , 35% 
hidastusker-
roin. (m³/s) 

1.01 820 40% 0.35 Piste 1 5.4 5.4 3.5 
1.02 45 47% 0.41 Piste 2 0.3 5.8 3.7 
1.03 30 39% 0.34 Piste 3 0.2 6.0 3.9 
1.04 775 26% 0.22 Piste 4 3.2 9.2 6.0 
1.05 155 40% 0.35 Piste 5 1.0 10.2 6.6 
1.06 85 47% 0.42 Piste 6 0.7 10.9 7.1 
1.07 220 48% 0.42 Piste 7 1.8 12.6 8.2 
1.08 110 47% 0.42 Piste 8 0.9 13.5 8.8 
1.09 150 48% 0.43 Piste 9 1.2 14.7 9.6 
1.1 45 39% 0.34 Piste 10 0.3 15.0 9.7 

Koko 
alue 

2440 37% 0.33 Yhteensä 15.0 
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Taulukko 10. Mitoitussateet ja intensiteetit sekä vesimäärät. 

Mitoitussade Intensiteetti (l/s/ha) 
Sadannan kertymä 

(mm) 

Kokonaisvesimäärä Grä-
sanojan valuma-alueella 

(m³/) 

1/10a, 9 h 16 52 1 300 000 

1/100a, 9 h 25 81 2 000 000 

Syyskuu 3-4 pv. 2016, 9 
h 

19 61 1 500 000 

1/5a, 10 min 150 10 250 000 

 

Taulukko 11. Mitoitusvirtaamat laskentapisteittäin (laskentapisteet esitetty kuvassa 10 si-
vulla 18 ja liitteessä 1.)  

Laskentapiste 
Kumulatiivinen va-
luma-alueen koko 

(km2) 

Kumulatiivinen 
pinta-ala alavir-

taan 

Kumulativiinen vir-
taama laskentapisteit-

täin 1/10a (m³/s) 

Kumulativiinen 
virtaama lasken-

tapisteittäin 
1/100a (m³/s) 

Piste 1 8.2 4.6 3.0 4.7 

Piste 2 8.7 4.9 3.2 5.0 

Piste 3 9.0 5.1 3.3 5.2 

Piste 4 16.7 7.8 5.1 7.9 

Piste 5 18.3 8.7 5.6 8.8 

Piste 6 19.1 9.3 6.0 9.4 

Piste 7 21.3 10.8 7.0 10.9 

Piste 8 22.4 11.5 7.5 11.7 

Piste 9 23.9 12.5 8.2 12.7 

Piste 10 24.4 12.8 8.3 13.0 

 

5.1.4 Maankäytön muutokset valuma-alueella ja vaikutukset mitoitusvirtaamiin 

Valuma-alueiden maankäytön muutoksia vuoteen 2050 arvioitiin Espoon väestömäärän kehit-
tymisen ennusteen pohjalta. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta saadussa karkeassa en-
nusteessa1 huomioitiin väestömäärän kasvu sekä paikalliset olosuhteet. Gräsanojan virtaa-
mien kannalta suurin vaikutus on yläjuoksun suuren valuma-alueiden, Lukupuron ja Mank-
kaanpuron, maankäytön muutoksilla. Yhdessä nämä valuma-alueet muodostavat noin 70 % 
koko Gräsanojan valuma-alueesta. Lukupuron valuma-alueella keskeisiä muutoksia ovat Suur-
pellon ja Nygrannaksen alueen kehittyminen. Tämän valuma-alueen (1.04) päällystetyn pin-
nan kasvun oletetaan olevan 60 % jolloin läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa nykyisestä 
noin 26 %:sta 42 %:iin ja valuntakertoimen muutos arvilta 0,22:sta 0,37:ään. Mankkaanpuron 
(osavaluma-alue 1.01) päällystetyn pinnan kasvun oletettiin olevan 25 %.  Muut suurimmat 
muutokset kohdistuvat osavaluma-alueille 1.07 ja 1.08 (Merituulentien ympäristö) joiden 
päällystetyn pinnan kasvun arviona vuoteen 2050 mennessä käytettiin arvoa 20 %. Valuma-

                                                           
1 Sähköpostitiedonanto 3.4.2017. Kuusisto-Hjort, Paula. 
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alueilla 1.05 ja 1.09 päällystetyn pinnan kasvun arvoiksi asetettiin 6 % ja 10 %. Muilla osava-
luma-alueilla muutokset ja vaikutukset Gräsanojan virtaamiin jäänevät vähäisiksi. 

Taulukkoon 12 on koottu arviot maankäytön muutoksen vaikutuksesta osavaluma-alueiden 
valuntaan. Virtaamasarakkeisiin on koottu nykytilanteen virtaamat sekä arvio vuoden 2050 
virtaamista kumulatiivisesti alavirran suuntaan. Viimeisessä sarakkeessa on laskettu virtaa-
mien erotus eli kuinka suuri muutos on eri laskentapisteissä. Prosentteina esitettynä virtaa-
mien muutokset ovat välillä 25-40 %.  

Tulevaisuuden mitoitusvirtaamien arvio pitää sisällään paljon yleistyksiä ja epävarmuuksia. 
Maankäytön muutosten ja niistä johdettujen virtaamien ennustamisen lisäksi on tässä vai-
heessa mahdotonta arvioida tarkasti millä tavalla tulevan rakentamisen hulevesiä tullaan joh-
tamaan ja viivyttämään. Kappaleessa 6 on arvioitu eri suuruisten valuma-alueella tehtävien 
toimenpiteiden vaikutusta mitoitusvirtaamiin. Tässä työssä uomaan tehtävien toimenpiteiden 
suunnittelussa lähtökohta on alla olevan taulukon viimeisen sarakkeen arviot virtaamista jotka 
pitävät sisällään maankäytön muutoksen vuoteen 2050 saakka.  

Taulukko 12. Arvio maankäytön muutoksen vaikutuksesta osavaluma-alueiden valuntaolo-
suhteisiin ja mitoitusvirtaamiin 1/100a mitoitustilanteessa. Tarkastelujänne vuoteen 2050. 

Ova pinta-
ala (ha) 

TIA, 
nyky 

TIA, tu-
leva 

Valuma-
kerroin, 

nyky 

Valuma-
kerroin, 
tuleva 

Q nyky 
1/100a 
(m³/s) 

Q tuleva 
1/100a 
(m³/s) 

Erotus 
(m³/s) 

1.01 820 40 % 50 % 0.35 0.45 4.7 5.9 1.3 

1.02 45 47 % 47 % 0.41 0.42 5.0 6.3 1.3 

1.03 30 39 % 39 % 0.34 0.34 5.2 6.4 1.3 

1.04 775 26 % 42 % 0.22 0.37 7.9 11.1 3.1 

1.05 155 40 % 42 % 0.35 0.37 8.8 12.0 3.2 

1.06 85 47 % 47 % 0.42 0.42 9.4 12.6 3.2 

1.07 220 48 % 57 % 0.42 0.51 10.9 14.4 3.5 

1.08 110 47 % 57 % 0.42 0.51 11.7 15.4 3.7 

1.09 150 48 % 53 % 0.43 0.47 12.7 16.5 3.8 

1.1 45 39 % 39 % 0.34 0.34 13.0 16.8 3.8 

 

5.1.5 Ilmastonmuutoksen vaikutus 

Touko-syyskuun sadantojen arvioidaan kasvavan Suomessa keskimäärin 10-15 % jaksoon 
2017-2100 mennessä. Lyhytkestoisten sateiden rankkuuksien muutoksia ei voida vielä luotet-
tavasti ennustaa (Hulevesiopas).  Tulvariski voi muodostua sisäisten ja ulkoisten tekijöiden tu-
loksena. Ulkoisina tekijöitä voivat olla mm. rankkasateiden voimistuminen ja muut ilmasto-
olosuhteiden muutokset. Näiden ulkoisten tekijöiden muuttumista ja vaikutusta ei tässä yh-
teydessä ole erikseen arvioitu. Tulevaisuuden osavaluma-aluekohtaiset virtaamat on määri-
tetty kokonaisarviointina, jossa on huomioitu sekä kaupunkirakenteen tiivistyminen, että 
myös voimistuvien sadetilanteiden vaikutus.  

Odotettavissa siis on, että rankkasateiden voimakkuus tulee voimistumaan. Tulevaisuudessa 
kaupunkirakenteen ja hulevesienhallinnan ratkaisujen tulisi olla riittäviä sekä tiivistyvän kau-
punkirakenteen että voimistuvien rankkasateiden aiheuttamille olosuhdemuutoksille. Nykyis-
ten ja tulevaisuuden haasteiden kohtaaminen edellyttää hulevesien hallinnan kehittämistä ko-
konaisvaltaisesti kaikilla realistisesti käytettävissä olevilla ratkaisuilla. 



Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma 15.6.2017 23 (41) 
  

 

5.2 Virtausmallin rakentaminen  

5.2.1 HEC-RAS virtausmalli 

HEC-RAS on yksiulotteinen virtausmalli, jolla voi mallintaa yksittäisiä uomia tai haarautuvia jo-
kivesistöjä, joiden kaltevuudet ovat pieniä. Ohjelmaan voi myös syöttää erilaisia vesiraken-
teita, kuten siltoja, rumpuja ja tulvatasanteita. Mallinnuksen avulla tarkasteltiin uoman hyd-
raulista toimivuutta eri virtaamatilanteissa sekä havaittujen ongelmien poistamiseksi ehdotet-
tujen toimenpiteiden vaikutusta uoman välityskykyyn.  

HEC-RAS- virtausmalliin syötetään poikkileikkausten ja vesirakenteiden lisäksi niihin liittyvät 
häviökertoimet. Poikkileikkauksen häviökerroin Manningin n on keskeisiä kalibroitavia para-
metreja ja aiheesta on kerrottu lisää kohdassa 5.2.4 Kalibrointi. Malliin on syötetty reunaeh-
doksi normaalitilanteissa keskimääräinen merivedenpinnantaso +0,202 m ja kerran 100 vuo-
dessa esiintyvän meritulvan aikana +1,90 m.  

Gräsanojan valuma-alue on paikoin alavaa ja uoman perussyvyys melko matala. Tämän joh-
dosta erittäin harvinaisilla virtaamatilanteilla oja tulvii ympäristöönsä paikoin hyvin laajalle. 
Avouoman mallinnuksessa on huomioitava alueen pinnanmuodot ja poikkileikkaukset määri-
tetään niin laajoina, että tarkasteltavissa tilanteissa nähdään minne asti vesi nousisi. Tästä 
syystä alavissa kohdissa poikkileikkauksen leveys voi olla kymmeniä tai jopa satoja metrejä. 
Leveisiin poikkileikkauksiin on kuitenkin määritetty mallissa osuudet, jotka eivät kuulu aktiivi-
seen virtausalaan.  

5.2.2 Maastomittaukset 

Virtausmallin rakentamista varten uoman geometriasta tehtiin maastomittauksia joulukuussa 
2016 (Mitta Oy). Uoma on pyritty mittaamaan poikkileikkauksittain ojaluiskien ylä- ja alareu-
noista sekä pohjan reunoilta ja keskeltä. Mittauksia on tehty uoman pituussuunnassa noin 10-
100 metrin välein, varsinkin kohdissa, joissa uoman leveys tai maanpinnan korkeus muuttuu 
huomattavasti. Poikkileikkausten määrittämisessä hyödynnettiin myös Espoon kaupungin la-
serkeilausaineistoa niiltä osin, mihin maastomittaukset eivät ulottuneet. Uomasta mitattiin 
poikkileikkaukset myös aina juuri ennen siltaa ja sillan jälkeen.  

Maastomittauksissa määritettiin lisäksi uoman rumpujen sijainnit ja koot, sekä siltojen ylä- ja 
alakannen sijainnit ja sillan tukirakenteiden sijainnit. Maastomittauksista saadut poikkileik-
kaukset (123 kpl), rummut (5 kpl) sekä sillat (16 kpl) syötettiin malliin.  

5.2.3 Uomaosuudet 

Paalutus on liitteen 3 asemapiirustuksen mukainen mereltä alkava mittalinja siten, että paalu-
tus kasvaa yläjuoksulle siirryttäessä. Mallinnetun uomaosuuden kokonaispituus on 4980 m. 
Maastomittausten perusteella uomaosuuden yläjuoksun pohjan lähtökorkeustasoksi määri-
tettiin +6,11 m (pl 4981) ja alajuoksun (pl 0) -0,97 m. Keskimääräinen kaltevuus uomaosuudelle 
on edellä esitetyn perusteella 1,4 ‰. Uomaosuus plv 4500-4981 on kuitenkin selvästi kalte-
vampi kuin uoman alkuosuus, sillä sen kaltevuus on 8,5 ‰ kun taas plv 2700-4500 kaltevuus 
on 1 ‰ ja plv 0-2700 kaltevuus on 0,4 ‰.  Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on jaettu tarkas-
telualue uomaosuuksiin. Toimenpiteitä esitetään myöhemmin uomaosuuksittain ja osuudet 
on valittu huomioiden uomajakson ominaispiirteet. Uomaosuudet on esitetty myös liitteessä 
4.  
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Kuva 11. Gräsanojan uomaosuudet A-G. 

Taulukko 13. Uomaosuudet. 

PLV 0-680 (A) 

 

Osuus mereltä hauenkalliontielle, 15 poikkileikkausta ja 1 silta 

PLV 680-1300 (B) 

 

Osuus Hauenkalliontieltä Länsiväylälle, 23 poikkileikkausta ja 6 siltaa 

 

PLV 1300-1840 (C) 

 

Osuus Länsiväylältä Merituulentielle, 13 poikkileikkausta ja 2 siltaa 

 

PLV 1840-2260 (D) 

 

Osuus Merituulentieltä Olarinluomalle ,13 poikkileikkausta, 2 siltaa ja Olarinluoman 
alittavat rummut 

 

PLV 2260-3150 (E) 

 

Osuus Olarinluomalta Mankkaanlaaksontielle, 23 poikkileikkausta, 3 siltaa, Mankkaan-
laaksontien alittavat rummut ja kaukolämpöputket pl 3110 

 

PLV 3150-4420 (F) 

 

Osuus Mankkaanlaaksontieltä Seilimäkeen, 25 poikkileikkausta ja 2 siltaa 

 

PLV 4420-4981 (G) 

 

Seilimäestä uoman loppuun, 11 poikkileikkausta ja 3 rumpua  
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5.2.4 Kalibrointi 

Virtausmallia kalibroitiin leikkaamalla valuntakerroinmenetelmällä saatua virtaamaa. Gräsa-
nojan valuma-alue on suuri, jolloin valuntakerroinmenetelmän suora soveltaminen antaa her-
kästi liian suuren arvon virtaamille, sillä menetelmä ei ota huomioon valunnan hidastumista. 
Todellisuudessa valuma-alueelle satanut vesi etenee hitaammin pois valuma-alueelta, kuin 
mitä valuntakerroinmenetelmän mukaan. Oikea leikkausmäärä haettiin vertaamalla 4.9.2016 
toteutuneita vedenpinnan korkeuksia mallin antamiin vedenkorkeuksiin 3.-4.9.2016 sadeai-
neiston ja valuntakerroinmenetelmän mukaan laskettuna. Kalibroinnin tuloksena virtaamaa 
leikattiin valuntakerroinmenetelmällä saadusta 35 %.  

Kun virtaama oli saatu oikealle tasolle, kalibroitiin uoman kitkahäviökerrointa, jolloin saatiin 
mallinnettu vedenpinta vastaamaan vielä tarkemmin mitattuja vedenpinnankorkeuksia. Kalib-
roinnin tuloksena uoman nykytilan virtausmallinnuksessa käytettiin perusuomalle kitkahäviö-
kerrointa uoman runsaan kasvillisuuden kohdissa 0,06 ja muissa kohdissa 0,04. Uoman pen-
koille käytettiin kerrointa 0,2.  

Manningin arvo n=0,04 vastaa ylläpidettyä suhteellisen siistiä uomaa, jossa on vain vähän vir-
tausta hidastavaa kasvillisuutta ja esteitä. Kitkahäviökerroin 0,06 vastaa virtaamaa hidastavaa 
tiehää kasvillisuuden ja muiden esteiden (kiviä, puita…) verhoamaa luonnon uomaa. Kitkahä-
viökertoimen valintaan liittyy paljon epävarmuuksia ja se on usein virtausmallien keskeisiä ka-
libroitavia parametrejä. Kirjallisuudessa luonnonuomille esitetään Manningin arvon vaihtelu-
välille lähteestä hieman riippuen noin 0,025-0,150 välillä olevia kertoimia.  

5.3 Mallinnustulokset 

Kuvassa 12 on esitetty uoman pituusleikkaus nykytilassa sekä vedenkorkeudet mallinnetuilla 
virtaamatilanteilla, jotka olivat keskivirtaama MQ, ylivirtaamat kerran 10 ja 100 vuodessa 
esiintyvässä sadetapahtumassa sekä 3.-4.9.2016 esiintynyt tulvatilanne ja lisäksi kerran 100 
vuodessa tapahtuva ylivirtaama kerran 100 vuodessa esiintyvän meritulvan kanssa (meriveden 
pinnantaso +1,9 m). Kuvassa on esitetty vedenpinnan korkeuksien lisäksi tarkastelupisteet, joi-
den kohdalla vedenpinnan korkeuksia tarkastellaan tässä työssä. Nykytilan pituusleikkaus on 
myös liitteenä 5, ja lisäksi liitteessä 6 on esitetty tulvakarttana nykytilan 1/100a rankkasade-
tulva ja 1/100a meritulva Gräsanojan uomassa. 

 

Kuva 12. Gräsanojan pituusleikkaus mallinnettuna nykytilassa eri virtaamatilanteissa (ks. 
myös liite 4). 
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Taulukossa 14 on esitetty uoman nykytilan mallinnuksen tuloksena saadut vedenpinnankor-
keudet uoman valikoiduissa tarkastelupisteissä. Tarkastelupisteet sijaitsevat Länsiväylän, Ola-
rinluoman, Mankkaanlaaksontien ja Seilimäen kohdalla (kuva12).  

Taulukko 14.  Gräsanojan vedenpinnankorkeudet nykytilanteessa eri mitoitusvirtaamilla. 

Vedenpinnankorkeudet mi-
toitustilanteissa (m) 

MQ HQ 1/10a  HQ 1/100a  HQ 4.9.2016 
 HQ 1/100a 
+meritulva 

Länsiväylä +0,24 +1,35 +1,67 +1,35 +2,09 

Olarinluoma +0,27 +1,55 +1,91 +1,67 +2,22 

Mankkaanlaaksontie +0,58 +2,09 +2,33 +2,16 +2,45 

Seilimäki +1,30 +2,36 +2,54 +2,42 +2,59 

 

5.4 Epävarmuudet  

Mallilla tehdyt laskelmat ja saadut tulokset perustuvat käytössä oleviin lähtötietoihin. Tulok-
siin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja tuloksista tehtä-
viä johtopäätöksiä tarkasteltaessa. Seuraavat tekijät saattavat vaikuttaa uoman todelliseen 
vedenkorkeuksien tasoon ja sen poikkeamiseen mallinnetuista tuloksista:  

 Osavaluma-alueiden maankäytön arviointi ja siihen liittyvät oletukset 

 Virtaaman hidastumiskerroin valuma-alueella 

 Uoman häviökertoimien arviointi ja muuttuminen 

 Osavaluma-alueiden maankäytön muutokset ja niiden vaikutukset virtaamiin 

 Valuma-alueen tulevien hulevesienhallintatoimenpiteiden arviointi sekä niiden vaikutuk-
set virtaamiin 

 Uoman tulevan kunnossapidon laiminlyönti (uoman umpeen kasvaminen, liettyminen 
tms.) 

 Uoman tukkeutuminen (jää, virtausesteet tms.) 

 Samanaikaisen poikkeuksellisen korkean merivedenpinnan esiintyminen harvinaisen yli-
virtaamatilanteen kanssa 

Tässä työssä esitetty toistuvuus 1/100a ei ole fysikaalinen yläraja virtaamille, mutta sen ylittä-
vät tapahtumat ovat todennäköisyydeltään hyvin poikkeuksellisia. Lisäksi Gräsanojan uoman 
ja sen sivuhaarojen varrella on useita virtaamaa padottavia ja rajoittavia rakenteita kuten rum-
puja, putkitettuja osuuksia sekä uoman yli kulkevia kaukolämpöputkia. Tässä työssä huomioi-
tiin uoman varrella olevien rakenteiden vaikutus virtaamiin ja voidaan olettaa, että esitettyjä 
maksimivirtaamatilanteita suurempi virtaama vaatisi äärimmäisen poikkeukselliset olosuh-
teet.  

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että työssä rakennettu ja käytetty malli on sovitettu tarkas-
teltuihin virtaamatilanteisiin (tulvatilanne 4.9.2017 ja 9 h tunnin sateet toistuvuuksilla 1/10a 
ja 1/100a). Virtaamat on arvioitu varsin puutteellisen lähtöaineiston perusteella ja mallin hyö-
dyntäminen jatkossa (muissa virtaamatilanteissa) edellyttää hyvin perusteellista harkintaa 
mallinnuksen lähtötietona käytettävistä osavaluma-aluekohtaisista virtaamista. 
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6 Tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelu  

Tässä kappaleessa käydään läpi työn tulvasuojelun suunnittelun lähtökohdat. Gräsanojan 
uoma ja sen ympäristö asettavat suunnittelulle tiettyjä reunaehtoja, jotka käydään ensin läpi 
kappaleessa 6.1.  

Tämän jälkeen kerrotaan pitkän tähtäimen tulvasuojelukeinoista. Työn tavoitteena on tarkas-
tella ja arvioida eri menetelmien soveltuvuutta Gräsanojan tulvasuojeluun ja virtaamanhallin-
taan valituissa mitoitusvirtaamatilanteissa. Tulvanhallintamenetelmät voi jakaa kolmeen eri 
kategoriaan: valuma-aluetoimenpiteet, uomankehittämistoimenpiteet ja tulvasuojaustoimen-
piteet. Nämä kuvataan tarkemmin alla kappaleessa 6.3. Menetelmistä on valikoitu eri paino-
tuksin toimenpidevaihtoehtokokonaisuudet, joiden sisältö käydään läpi kappaleessa 6.4.  

Esitettyjen toimenpidekokonaisuuksien lisäksi työssä on arvioitu uoman välittömien toimen-
piteiden tarve. Välittömien toimenpiteiden sisältö ja vaikutukset käydään läpi kappaleessa 6.2. 
Välittömät toimenpiteet on myös sisällytetty varsinaisten tulvasuojeluvaihtoehtojen mallin-
nukseen ja oletettu että välittömät toimenpiteet on kaikissa vaihtoehdoissa tehty.  

6.1  Suunnittelun reunaehdot 

Työssä otetaan huomioon Gräsanojan uoman ja sen ympäristön asettamat reunaehdot suun-
nittelulle. Reunaehdot tulee ottaa huomion myös tarkemmassa suunnittelussa ja selvittää nii-
den vaikutukset toimenpiteiden laajuuteen. Reunaehtoja tulvasuojelulle asettavat muun mu-
assa: 

 Kalasto ja muu uoman eliöstö 

 liito-oravat 

 sulfaattimaat 

 muut luontoarvot  

 maisema 

 olemassa olevat suunnitelmat ja kaavat. 

Gräsanojan tulvasuojelussa tulee huomioida taimenen nousu uomaan ja tämän johdosta uo-
massa ei tulisi muuttaa poikkileikkausta radikaalisti. Uomassa pohjalla pyritään säilyttämään 
nk. perusuoma, ja tulvimiselle varataan tilaa tulvatasanteilla. Gräsanojan varrella on myös 
liito-oravan ekologinen yhteys. Liito-orava hyödyntää kulkiessaan yli 10 metristä puustoa, ja 
latvusyhteys on turvattava sekä puiden väliset etäisyydet säilytettävä kohtuullisina. Lisäksi 
etenkin uoman etelä- ja itäpuolella kasvavat puut ovat tärkeitä, sillä ne ehkäisevät uoman ve-
den liiallista lämpenemistä ja hillitsevät varjostamalla uoman umpeenkasvua. Uoman reu-
nakasvillisuus ja puusto myös sitovat kiintoainesta ja uomiin kohdistuvaa ravinnekuormitusta. 
Myös taimenen kannalta on tärkeää, että uomassa on ympäröivää kasvillisuutta sekä riittävä 
alivirtaama.   

6.2 Välittömät toimenpiteet   

Uomassa on maastokäyntien perusteella havaittu useita kohtia, joihin olisi tarve tehdä välit-
tömiä toimenpiteitä uoman hydraulisen toimivuuden parantamiseksi (kuva 13). Toimenpiteet 
ovat pääosin uoman kasvillisuuden ja virtausesteiden (roskia, risukasoja, pajukkoja) poistoa 
sekä rumpujen putsausta. Toimenpiteiden sijainnit ja tarkemmat kuvaukset on esitetty liit-
teissä 7 ja 9.  
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Kuva 13. Gräsanojan uomaan kertynyttä kiintoainesta ja siinä kasvillisuutta. 

Välittöminä toimenpiteinä virtausesteitä poistetaan 33 kohdasta ja kasvillisuutta siistitään uo-
masta noin 700 metrin matkalta, jonka pinta-ala on noin 7100 m2. Kiintoainesta ja kasvilli-
suutta poistetaan arviolta 0,5 m syvyydeltä ja poistettava massamäärä on tällöin noin 3600 
m³. Poistettavan massamäärän vuoksi (yli 500 m3) toimenpiteelle tulee hakea lupa Aluehallin-
tovirastosta. Kuitenkin rumpujen putsauksen ja virtausesteiden poiston voi aloittaa maasto-
katselmuksella ELY-keskuksen edustajan kanssa ja mahdollisesti suorittaa ilman vesilupaa. Uo-
masta poistetaan vain merkittävästi virtausta estävät oksat yms. jotta uomaan jää myös luon-
taisia varjopaikkoja esimerkiksi kalastoa varten. Kuvassa 14 on esitetty uoman pituusleikkaus, 
josta näkyy vedenpinnankorkeus nykytilassa sekä välittömien toimenpiteiden jälkeen.  

 

Kuva 14. Gräsanojan pituusleikkaus nykytilassa ja välittömien toimenpiteiden jälkeen. 
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Välittömien toimenpiteiden vaikutukset uoman nykytilan vedenpinnan korkeuteen näkyvät 
taulukosta 15. Uoman vedenpinta laskee välittömien toimenpiteiden johdosta 7-25 cm riip-
puen tarkastelukohdasta. Eniten toimenpiteiden vaikutus näkyy uoman alajuoksulla Länsi-
väylän kohdilla.   

Taulukko 15. Gräsanojan vedenpinnankorkeudet nykytilassa ja välittömien toimenpiteiden 
jälkeen.  

Vedenpinnankorkeudet tar-
kastelupisteissä (m) 

Nykytila 

HQ 1/100a 

Välittömien toimenpiteiden 
jälkeen 

HQ 1/100a 

Länsiväylä +1,67 +1,42 

Olarinluoma +2,07 +1,89 

Mankkaanlaaksontie +2,33 +2,22 

Seilimäki +2,54 +2,47 

 

Mallinnuksen mukaan välittömät toimenpiteet vähentävät Gräsanojan tulvimista, mutta eivät 
kuitenkaan kokonaan poista tulvaongelmia. Esimerkiksi Mankkaanlaaksontielle vesi tulvii edel-
leen kerran 100 vuodessa esiintyvällä virtaamatilanteella jo nykytilan virtaamilla, ja tulevai-
suudessa vielä enemmän.  

6.3 Pitkän aikavälin tulvasuojelutoimenpiteet 

6.3.1 Valuma-aluetoimenpiteet 

Uomaan tulevaa virtaamaa voidaan hallita valuma-alueella tehtävillä toimenpiteillä. Hulevesiä 
hallitaan jo nyt valuma-alueella enenevissä määrin, kun maankäyttö tiivistyy ja hulevesien 
määrä lisääntyy läpäisemättömien pintojen myötä sekä hulevedet valuvat vastaanottavaan 
uomaan entistä nopeammin läpäisemättömien pintojen lisääntyessä. Tämän vuoksi usein uu-
silla rakennettavilla alueilla voi olla kaavamääräys hulevesien viivyttämisestä ja/tai imeyttämi-
sestä.  

Hulevesien hallitseminen niiden syntysijoilla on tärkeää, jotta veden luonnonmukainen kierto-
kulku ei liikaa häiriinny rakentamisen johdosta. Tulvatilanteessa hulevesien hallitseminen siinä 
mittakaavassa, että se merkittävästi vähentäisi Gräsanojan kokoisen uoman tulvimista, on kui-
tenkin hyvin haastavaa. Haastavaksi sen tekee tulvatilanteessa satavan veden määrä, jonka 
viivyttämiseksi ei kaupungissa sijaitsevalta valuma-alueelta löydy riittävästi tilaa. Lisäksi niin 
suurille vesimassoille mitoitetut hulevesirakenteet olisivat kustannuksiltaankin suuria. Va-
luma-alueella tehtävillä toimenpiteillä voidaan kuitenkin tehokkaasti tasata uoman keskivir-
taamaa sekä parantaa hulevesien laatua ja leikata hieman huippuvirtaamia.  

Kaupunkialueella tulisi huomioida, että uoman reuna-alueille jätetään tilaa myös tulvavedelle, 
eikä tuleva rakentaminen tule liian lähelle uomaa. Lisäksi sivu-uomien tulvimisen salliminen 
vähentää pääuomaan kohdistuvaa tulvariskiä.  

Työssä on tarkasteltu valuma-aluetoimenpiteitä neljässä eri mittaluokassa ja arvioitu niiden 
vaikutusta uoman virtaamaan. Valuma-aluetoimenpidevaihtoehdot ovat seuraavat: 

 Ei hulevesien hallintatoimenpiteitä valuma-alueella.  

 Uudelle rakentamiselle hulevesien hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa 
kohti.  
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 Uudelle rakentamiselle hulevesien hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa 
kohti sekä yleisillä alueilla keskitettyjä hulevesien hallintarakenteita siten, että virtaamat 
eivät kasva tulevan maankäytön tiivistymisen johdosta. 

 Uudelle rakentamiselle hulevesien hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa 
kohti sekä yleisillä alueilla keskitettyjä hulevesien hallintarakenteita siten, että virtaamat 
pienenevät tulevaisuudessa noin 30 %. 

Nämä vaihtoehdot on koottu yhteen ao. taulukossa 16 ja esitetty kappaleessa 7 taulukossa 20 

ensimmäisestä viimeiseen asteikolla ○…●●●. Vastaavat virtaama-arviot eri valuma-alue-

toimenpiteille on esitetty taulukossa 17.  

Taulukko 16. Valuma-aluetoimenpiteiden painotus eri toimenpidevaihtoehdoissa. 

 
○ ● ●● ●●● 
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 Ei hulevesien  

hallintatoimen-
piteitä valuma-
alueella. 

Uudelle rakentamiselle 
hulevesien hallintavel-
voite 1m³ /100m² (ylei-
sillä ja yksityisillä alu-
eilla). 

Uudelle rakentamiselle hulevesien 
hallintavelvoite 1 m³ /100m² sekä 
yleisellä alueilla keskitettyjä hule-
vesien hallintarakenteita siten että 
maksimivirtamaat eivät kasva tule-
van maankäytön tiivistymisen joh-
dosta 1/100a tilanteessa. 

Uudelle rakentamiselle huleve-
sien hallintavelvoite 1m³ /100m² 
sekä yleisellä alueilla keskitettyjä 
hulevesien hallintarakenteita si-
ten että maksimivirtaamat pie-
nenevät tulevaisuudessa noin 30 
%. 

 

6.3.2 Uomankehittämistoimenpiteet 

Uomaa kehittämällä voidaan hallita uoman tulvimista ja parantaa uoman hydraulista toimi-
vuutta ottaen huomioon myös uoman luontoarvot. Uomaa voidaan kehittää esimerkiksi ra-
kentamalla tulvatasanteita, poistamalla kasaantunutta kiintoainesta ja muuta virtausestettä, 
putsaamalla rumpuja tai leventämällä ja/tai syventämällä uoman poikkileikkausta.  Työssä on 
määritelty uomankehittämistoimenpiteet neljässä eri mittaluokassa: 

Tukottavat rummut korvataan silloilla? Nuotio: hoitaminen helpompaa kuin ikuinen rumpujen 
siivoaminen). 

 Uoma säilyy nykytilaisena, mutta isot kasvit ja virtausesteet siivotaan pois, ja rummut 
putsataan. 

 Isot kasvit ja virtausesteet siivotaan pois ja rummut putsataan ja lisäksi uomaa siivouspe-
rataan mereltä Länsiväylälle (uomaosuudet A ja B), ja Mankkaanlaaksontieltä Seilimä-
keen (osuus F) uomaa kunnostetaan tekemällä tulvatasanne. 

 Isot kasvit ja virtausesteet siivotaan pois ja rummut putsataan ja lisäksi uomaa ruopa-
taan mereltä Länsiväylälle (uomaosuudet A ja B), ja uomaa kunnostetaan Länsiväylältä 
Seilimäkeen (osuudet C-F) tekemällä tulvatasanne sekä Mankkaanlaaksontien alituksen 
virtauskapasiteettia lisätään kolmannella siltarummulla tai uudella siltarakenteella. 

 Isot kasvit ja virtausesteet siivotaan pois ja rummut putsataan ja lisäksi uomaa ruopa-
taan mereltä Länsiväylälle (uomaosuudet A ja B), ja uomaa kunnostetaan Länsiväylältä 
Seilimäkeen (osuus F) tekemällä tulvatasanne sekä Mankkaanlaaksontien alituksen vir-
tauskapasiteettia lisätään kolmannella siltarummulla tai uudella siltarakenteella ja vali-
koidut sillat uusitaan ja niiden kohdalta uoman pohjaa tasoitetaan. 

Nämä vaihtoehdot on koottu yhteen ao. taulukossa Taulukko 17 ja esitetty kappaleessa 7 tau-

lukossa 20 ensimmäisestä viimeiseen asteikolla ○…●●●. 
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Taulukko 17. Uomankehittämistoimenpiteiden painotus eri toimenpidevaihtoehdoissa. 

  ○ ● ●● ●●● 
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Nykytila, mutta 
parempi ylläpito:  
- kasvit pois 
- rummut puh-
taaksi  

Edellisen lisäksi: 
- Länsiväylältä merelle ruopataan:  
plv 690-1300 pohjan leveys 10 m, 
plv 0-690 pohjan leveys on 12 m, 
kalliokohdissa pohja 10,5 m 
- Mankkaanlaaksontien pohjois-
puoli kunnostetaan tekemällä 6 m 
tulvatasanne plv 3150-4400  

Edellisen lisäksi: 
- Uomaan tehdään 8 m leveä 
tulvatasanne välille Länsi-
väylä-Mankkaanlaaksontie 
- Olarinluomaan ja Mank-
kaanlaaksontielle lisätään 
kolmas rumpu 

Edellisen lisäksi: 
- Valikoidut sillat uusitaan 
ja niiden kohdalta pohjaa 
tasoitetaan 

 

 

Kuva 15. Ehdotus uoman kehittämiseksi (katkoviivalla uoman alkuperäinen linjaus) 

Uoman kehittäminen tulvasuojelullisista lähtökohdista tulee toteuttaa myös luonto- ja maise-
malliset tavoitteet huomioiden. Keskimääräisissä olosuhteissa uoma voisi mutkitella ja siihen 
voisi sisältyä nykyistä enemmän uomavaihtelua. Uomaan sisällytettäisiin ns. tulvatasanne, 
joka parantaisi uoman välityskykyä suurten poikkeuksellisten virtaamien aikana. 

Vuoden 1959 perkaussuunnitelmassa (Maataloushallituksen insinööriosasto 1959) uoman 
pohjan leveydeksi on mitoitettu alajuoksulta Nasselkärrinojalle asti 7,5 m ja mitoitusvirtaama 
on 6,5 m³/s. Tässä suunnitelmassa nykytilassa virtaamaksi on määritetty alajuoksulla noin 13 
m³/s ja tämän johdosta myös pohjan leveydeksi alajuoksulla on suunniteltu 12 m plv 0-690 
(mereltä Hauenkalliontielle) ja 10 m plv 690-1300 (Hauenkalliontieltä Länsiväylälle). Vuoden 
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1959 perkaussuunnitelmassa Gräsanojan pääuomaan Nasselkärrinojasta pohjoiseen Lukupu-
rolle asti uoman pohjan leveydeksi on mitoitettu 4 m ja mitoitusvirtaama on 5,2 m³/s. Tässä 
suunnitelmassa tälle uomaosuudelle on toimenpidevaihtoehdosta riippuen suunniteltu 8 m 
tulvatasanne.  

Uomaa mallintaessa kokeiltiin myös vaihtoehtoa, jossa uoma muokattaisiin trapetsoidin muo-
toiseksi koko matkalta mereltä Mankkaanlaaksontielle. Tämä todettiin kuitenkin jo varhai-
sessa vaiheessa toteutuskelvottomaksi vaihtoehdoksi mm. luontoarvojen ja uomaan jatkossa 
kasvavan kasvillisuuden ehkäisemisen takia.  

6.3.3 Tulvasuojaustoimenpiteet 

Tulvasuojaustoimenpiteillä voidaan suojata tarvittavat kohteet tulvan vaaralta. Tulvasuojaus-
toimenpiteet vaativat hyvän suunnittelun ja ylläpidon toimiakseen tarkoituksenmukaisesti tul-
vatilanteessa. Suojaustoimenpiteet ovat usein kalliita. Tulvasuojaustoimenpiteet on työssä ja-
ettu edellisten kaltaisesti neljään eri mittaluokkaan, jotka ovat seuraavat: 

 Ei tulvasuojausta. 

 Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta kohdilta vähintään +2,5 metriin ja Olarin-
luoman Mankkaanlaaksontien pääty suojataan. 

 Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta kohdilta vähintään +2,5 metriin ja Olarin-
luoman Mankkaanlaaksontien pääty sekä Gräsanojan ylityksen kohta suojataan. Lisäksi 
tutkitaan tarve suojata Parolantie ja Seilimäen alavien kohtien rakennukset. 

 Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta kohdilta vähintään +2,8 metriin ja Olarin-
luoman Mankkaanlaaksontien pääty sekä Gräsanojan ylityksen kohta suojataan. Lisäksi 
tutkitaan tarve suojata Parolantie sekä Riihitontuntien ja Seilimäen alavien kohtien ra-
kennukset. 

Kuvassa 16 on esitetty alueet, joihin on esitetty tulvasuojausta yllä olevissa tulvasuojaustoi-
menpidevaihtoehdoissa. Nämä vaihtoehdot on koottu yhteen ao. taulukossa Taulukko 18 ja 

esitetty kappaleessa 7 taulukossa 20 ensimmäisestä viimeiseen asteikolla ○…●●●.  

Taulukko 18. Tulvasuojaustoimenpiteiden painotus eri toimenpidevaihtoehdoissa. 

  ○ ● ●● ●●● 
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Ei tulvasuojausta. Mankkaanlaaksontie 
nostetaan +2,5 metriin 
ja Olarinluoman yläosa 
suojataan.  

Nostetaan Mankkaanlaak-
sontie +2,5 metriin, sekä 
Olarinluoma suojataan kah-
desta kohdasta. Parolantien 
Seilimäen rakennusten tarve 
suojaukselle tutkitaan. 

Nostetaan Mankkaanlaaksontie 
+2,8 metriin ja Olarinluoma suo-
jataan kahdesta kohtaa. Parolan-
tien ja Riihitontuntien sekä Seili-
mäen rakennusten tarve suo-
jaukselle tutkitaan. 
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Kuva 16. Gräsanojan tulvasuojausalueet.  

6.3.4 Kunnossapito 

Kaikki pitkän aikavälin toimenpiteet edellyttävät säännöllistä kunnossapitoa. Uoman hydrauli-
sen toimivuuden varmistamiseksi uomaan kerääntyviä roskia, oksia, ylimääräistä puustoa ja 
pensaikkoa tulisi raivata 10 vuoden välein ja lisäksi rumpuihin kerääntynyt kiintoaines puhdis-
taa. Uomaan kerääntyvän kasvillisuuden siivousluonteinen kaivu tulisi tehdä noin 20 vuoden 
välein. On kuitenkin huomioitava, että uoman reunoille tulisi jättää suuria varjostavia puita, 
jotka ehkäisevät uomassa kasvavien vesikasvien kasvua. Myös tulvasuojaustoimenpiteet ja va-
luma-aluetoimenpiteet vaativat säännöllistä ylläpitoa toimivuuden varmistamiseksi. Uoman 
rumpukohtia voi myös korvata silloilla, jolloin ne vaativat vähemmän ylläpitohoitoa kuin rum-
mut.  
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6.4 Tulvasuojelutoimenpiteiden vaihtoehtokokonaisuudet 

Edellä esitetyistä tulvasuojelutoimenpiteistä on koostettu 6 eri vaihtoehtokokonaisuutta 
VE0…VE5, joiden vaikutus vedenpinnan korkeuksiin on tässä työssä arvioitu mallintamalla. Jo-
kaisen vaihtoehdon sisältämät toimenpiteet käydään läpi alla. Jokaisessa vaihtoehdossa on 
oletettu, että kappaleessa 6.2 ja liitteessä 7 ja 9 esitetyt välittömät toimenpiteet on tehty. 
Uomankehittämistoimenpiteet on vaihtoehdoissa esitetty uomaosuuksittain. Uomaosuudet 
on kuvattu kappaleessa 5.2.3 sekä liitteessä 4.   

Taulukko 19. Toimenpidevaihtoehtokokonaisuuksien kuvaus. 

Vaihto-
ehto 

 

Toimenpiteen kuvaus 

VE0 

 

Vaihtoehto pitää sisällään vain kappaleessa 6.2 ja liitteessä 7 ja 9 esitetyt välttämättömät ja välit-
tömät toimenpiteet. Ei tehdä myöskään valuma-aluetoimenpiteitä eikä tulvasuojausta. 

VE1 

 

Virtaamanhallintatoimenpiteet painottuvat valuma-aluetoimenpiteisiin. Uudelle rakentamiselle 
määrätään hulevesien hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohti sekä yleisillä alu-
eilla on keskitettyjä hulevesien hallintarakenteita siten että virtaamat pienenevät tulevaisuudessa 
noin 30 %. Lisäksi Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta kohdilta vähintään +2,5 metriin ja 
Olarinluoman Mankkaanlaaksontien pääty suojataan.  

VE2 

 

Virtaamanhallintatoimenpiteet painottuvat tulvasuojaukseen. Mankkaanlaaksontie nostetaan 
alavimmilta kohdilta vähintään +2,8 metriin ja Olarinluoman Mankkaanlaaksontien pääty sekä 
Gräsanojan ylityksen kohta suojataan. Lisäksi tutkitaan tarve suojata Parolantie sekä Riihitontun-
tien ja Seilimäen alavien kohtien rakennukset. Uudelle rakentamiselle määrätään hulevesien hal-
lintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohti. 

VE3 

 

Virtaamanhallintatoimenpiteet keskittyvät sekä valuma-aluetoimenpiteisiin, että tulvasuojauk-
seen. Lisäksi uomaa kehitetään. Valuma-alueella uudelle rakentamiselle määrätään hulevesien 
hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohti sekä yleisille alueille tehdään keskitet-
tyjä hulevesien hallintarakenteita siten että virtaamat eivät kasva tulevan maankäytön tiivistymi-
sen johdosta. Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta kohdilta vähintään +2,5 metriin ja Ola-
rinluoman Mankkaanlaaksontien pääty sekä Gräsanojan ylityksen kohta suojataan. Lisäksi tutki-
taan tarve suojata Parolantie ja Seilimäen alavien kohtien rakennukset. Uomaa kehitetään osuuk-
silta A, B ja F seuraavasti: 

-Osuudelle A tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 12 m ja luiskat 1:3. Kal-
liokohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

-Osuudelle B tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 10 m ja luiskat 1:3. Kallio-
kohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

-Osuudelle F tehdään 6 m leveä tulvatasanne. 

VE4 

 

Virtaamanhallintatoimenpiteissä keskitytään uoman kehittämiseen ja tulvasuojaukseen ja va-
luma-alueella määrätään uudelle rakentamiselle hulevesien hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäise-
mätöntä pintaa kohti. Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta kohdilta vähintään +2,5 metriin 
ja Olarinluoman Mankkaanlaaksontien pääty sekä Gräsanojan ylityksen kohta suojataan. Lisäksi 
tutkitaan tarve suojata Parolantie ja Seilimäen alavien kohtien rakennukset. Uomaa kehitetään 
osuuksilta A-F seuraavasti: 

-Osuudelle A tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 12 m ja luiskat 1:3. Kal-
liokohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

-Osuudelle B tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 10 m ja luiskat 1:3. Kallio-
kohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

-Osuuksille C, D ja E tehdään 8 m leveä tulvatasanne. Jatkosuunnittelussa huomioitava uoman 
varrelle tuleva maankäyttö. 

-Osuudelle F tehdään 6 m leveä tulvatasanne. 

-Mankkaanlaaksontielle lisätään kolmas rumpu tai uusi silta.  

VE5 

Virtaamanhallintatoimenpiteet painottuvat uoman kehittämiseen ja lisäksi valuma-alueella mää-
rätään uudelle rakentamiselle hulevesien hallintavelvoite 1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa 
kohti. Uomaa kehitetään osuuksilta A-F seuraavasti: 

-Osuudelle A tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 12 m ja luiskat 1:3. Kal-
liokohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

-Osuudelle B tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 10 m ja luiskat 1:3. Kallio-
kohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 
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Vaihto-

ehto 

 

Toimenpiteen kuvaus 

-Osuudelle C tehdään 8 m leveä tulvatasanne.  

-Osuudelle D tehdään 8 m leveä tulvatasanne. 

-Osuudelle E tehdään 8 m leveä tulvatasanne. Vuoritontun porras (pl 2393) ja Luomanojan silta 
(pl 2700) uusitaan ja siltojen kohdalta pohja tasoitetaan.  

-Osuudelle F tehdään 6 m leveä tulvatasanne ja Mankkaanlaaksontien ylitykseen lisätään kolmas 
rumpu tai uusi silta. Ojanhaaransilta pl 3385 uusitaan ja sillan kohdalta pohja tasoitetaan.  

 

 

 

Kuva 17. Esimerkki uomaosuudelle A suunnittelusta siivousperkauksesta. 

 

Kuva 18. Uomaosuudelle F suunniteltu tulvatasanne. 

7 Tulvasuojeluvaihtoehtojen arviointi 

Alla olevassa taulukossa 20 on esitetty työssä mallinnetut toimenpidevaihtoehtokokonaisuu-
det ja eri toimenpidemenetelmien painotus kussakin vaihtoehdossa. Tässä kappaleessa on ar-
vioitu vaihtoehtojen VE0…5 vaikutuksia ja tulvasuojelun toimivuutta. Jokainen vaihtoehtoko-
konaisuus on mallinnettu tulevan maankäytön aiheuttamilla kerran 100 vuodessa toistuvan 
sateen virtaamilla, ottaen kuitenkin huomioon vaihtoehdossa esitetyt valuma-aluetoimenpi-
teet ja niistä aiheutuvat virtaamavähennykset.  Kaikissa toimenpiteissä on oletettu että kap-
paleessa 6.2 esitetyt välittömät toimenpiteet on tehty. Jokaista toimenpidevaihtoehdolla on 
taulukossa oma sarake, jossa on esitetty vaihtoehdon toimenpiteiden painotus sekä vaikutuk-
set uoman toimintaan. Taulukossa esitetään toimenpidekokonaisuuksien lisäksi jokaisen vaih-
toehdon kustannustason vertailu sekä vaikutusvertailu. 
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Taulukko 20. Gräsanojan tulvasuojeluvaihtoehdot. Muutokset vedenpinnan tasoissa on esi-
tetty verrattuna nykytilanteen 1/100a tulvakorkeuksiin. 

 

 

Yllä olevassa taulukossa on esitetty pystysarakkeittain, kuinka suuri painotus eri toimenpiteillä 
(valuma-alue, uomankehittäminen tai tulvasuojaus) on kussakin vaihtoehtokokonaisuudessa. 
Sitä suurempi arvioitu positiivinen vaikutus vaihtoehtokokonaisuudella on, mitä enemmän sa-
rakkeessa on +-merkkejä. Vaihtoehdoissa käytetty virtaama riippuu siitä, kuinka suuri painotus 
valuma-aluetoimenpiteillä on kyseisessä vaihtoehdossa. Jos valuma-aluetoimenpide painotus 
on suuri, tulee hulevesiä uomaan vähemmän, ja virtaama on pienempi. Taulukossa 21 on esi-
tetty eri tilanteissa käytetyt virtaamat; nykytila ja valuma-aluetoimenpiteiden neljä eri vaihto-
ehtoa. 

Taulukko 21. Edelliseen taulukkoon liittyvät valuma-aluetoimenpiteistä johtuvat mitoitusvir-
taamat, mitoitustilanne 1/100a (m³/s). 

 Nykytila val ○ val ● val●● val●●● 

Piste 1 4.7 5.9 5.7 4.7 3.3 

Piste 2 5.0 6.3 6.0 5.0 3.5 

Piste 3 5.2 6.4 6.2 5.2 3.6 

Piste 4 7.9 11.1 10.5 7.9 5.6 

Piste 5 8.8 12.0 11.4 8.8 6.2 

Piste 6 9.4 12.6 12.0 9.4 6.6 

Piste 7 10.9 14.4 13.7 10.9 7.6 

Piste 8 11.7 15.4 14.6 11.7 8.2 

Piste 9 12.7 16.5 15.7 12.7 8.9 

Piste 10 13.0 16.8 16.0 13.0 9.1 

 

Toimenpidevaihtoehdot VE0 VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 

Valuma-aluetoimenpiteet ○ ●●● ● ●● ● ● 

Uomankehittämis- 

toimenpiteet ○ ○ ○ ● ●● ●●● 

Tulvasuojausrakenteet ○ ● ●●● ●● ●● ○ 

Kustannustason vertailu € €€€€ €€€ €€€€ €€ €€€ 

Hydraulinen vaikuttavuus ○ +++ ○ + ++ +++ 
Piste 1 (Länsiväylä) +5 cm -47 cm -0 cm -71 cm -58 cm -58 cm 

Piste 2 (Olarinluoma) +12 cm -49 cm +7 cm -21 cm -20 cm -20 cm 

Piste 3 (Mankkaanlaaksontie) +15 cm -28 cm +37 cm +3 cm -3 cm -20 cm 

Piste 4 (Seilimäki) +11 cm -21 cm +23 cm -5 cm -7 cm -14 cm 

Kustannustehokkuus ○ + + + ++ +++ 

Luontoarvot ++ +++ +++ ++ ++ + 

Ylläpidon toteutettavuus +++ + + + ++ +++ 

Kokonaistoteutettavuus +++ ○ + ++ +++ + 
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Seuraavaksi on arvioitu sanallisesti taulukossa Taulukko 20 esitettyjen toimenpidevaihtoeh-
tojen toimivuutta. 

VE0 
Mallinnuksen mukaan tämän vaihtoehdon toimenpiteillä uoman vedenpinnantaso tulee nou-
semaan kasvavista virtaamista johtuen etenkin Mankkaanlaaksontien kohdalla.  

VE1 
Tämän vaihtoehdon vaikutukset uoman vedenpinnan korkeuden laskuun ovat kaikista suurim-
mat, mutta samaan aikaan vaihtoehdon toteutettavuus on lähellä mahdotonta ja se olisi hyvin 
kallista. Valuma-alueelta tulisi löytää yleisiltä alueilta noin 250 000 m³ viivytystilavuutta. 

VE2 
Tämän vaihtoehdon painotus on tulvasuojauksessa, mikä nostaa vaihtoehdon kustannuksia ja 
lisää ylläpidon tarvetta. Sen johdosta myös vedenpinnat Gräsanojassa nousevat tulevan raken-
tamisen myötä etenkin Mankkaanlaaksontien kohdalla. Nouseva vedenpinnantaso tulisi huo-
mioida myös tulevassa rakentamisessa etenkin Koivu-Mankkaan, Lukupuron ja Seilimäen alu-
eilla.  

VE3 
Tässä vaihtoehdossa panostetaan hulevesien hallintaan sekä tulvasuojaukseen valuma-alu-
eella. Se johtaa siihen, että alajuoksulla uoma vetää toimenpiteiden johdosta hyvin ja veden-
pinta laskee. Yläjuoksun tulvatasanteiden avulla vedenpinta laskee Seilimäenkin kohdalla, 
mutta Mankkaanlaaksontiellä vedenpinnantaso nousee, sillä tie padottaa vettä. Tämäkin vaih-
toehto on kustannuksiltaan ja ylläpitovaateiltaan suuri niin valuma-aluetoimenpiteiden kuin 
tulvasuojaustarpeenkin johdosta. Valuma-alueelta tulisi löytää yleisiltä alueilta noin 100 000 
m³/ viivytystilavuutta 

VE4 
Tämä vaihtoehto on yhdistelmä kaikkia tulvasuojausmenetelmiä kohtuudella. Uomaa kehite-
tään koko matkalta mereltä Seilimäkeen, ja lisäksi tarvittaville alueille tehdään tulvasuojaus 
sekä hulevesiä hallitaan valuma-alueella. Toimenpiteillä saadaan vedenpinnantaso laskemaan 
kauttaaltaan. Tämä vaihtoehto on toteutettavuudeltaan edellisiä parempi, sillä toimenpiteet 
ovat realistisia toteuttaa ja ylläpitää. Lisäksi niillä voidaan saavuttaa positiivisia vaikutuksia 
sekä uoman hydrauliseen toimivuuteen, että luontoarvoihin. 

VE5 
Tämä vaihtoehto on varsinaisista tulvasuojeluvaihtoehdoista kustannuksiltaan huokein ja hyd-
rauliselta toimivuudeltaan tehokas. Mankkaanlaaksontie kuitenkin jää tulvaveden alle tässä 
vaihtoehdossa, sillä vaihtoehdossa ei tehdä minkäänlaista tulvasuojausta, minkä vuoksi tämän 
vaihtoehdon toteutettavuus on huono. 

7.1 Suositeltava vaihtoehto 

Kokonaisuudeltaan parhaimpana vaihtoehtona edellä esitetyistä nähdään VE4. Tämä vaihto-
ehto on realistisin toteuttaa ja ylläpitää, sillä siinä panostetaan järkevässä mittakaavassa kaik-
kiin virtaamanhallintamenetelmiin.  

Vaihtoehdossa valuma-alueella määrätään uudelle rakentamiselle hulevesien hallintavelvoite 
1 m³/100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Mankkaanlaaksontie nostetaan alavimmilta koh-
dilta vähintään +2,5 metriin ja Olarinluoman Mankkaanlaaksontien pääty sekä Gräsanojan yli-
tyksen kohta suojataan. Lisäksi tutkitaan tarve suojata Parolantie ja Seilimäen alavien kohtien 
rakennukset.  

Uomaa kehitetään osuuksilta A-F seuraavasti: 
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 Osuudelle A tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 12 m ja luiskat 
1:3. Kalliokohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

 Osuudelle B tehdään suunniteltu poikkileikkaus, jossa pohjan leveys on 10 m ja luiskat 
1:3. Kalliokohdissa pohjan leveys on 10,5 m. 

 Osuuksille C, D ja E tehdään 8 m leveä tulvatasanne. 

 Osuudelle F tehdään 6 m leveä tulvatasanne. 

 Mankkaanlaaksontielle lisätään kolmas rumpu tai rakennetaan uusi silta.  

Mallintamalla VE4 todettiin, että pelkästään uomankehittämistoimenpiteillä ei saada esimer-
kiksi Mankkaanlaaksontien tulvimista hallintaan kerran 100 vuodessa esiintyvällä virtaamalla. 
Tämän johdosta vaihtoehdossa esitetään myös Mankkaanlaaksontien nostamista vähintään 
tasolle +2,5 m. Tällöin vesi ei nouse enää tielle, mutta tien nostaminen aiheuttaa sen, että 
uomassa vesi padottuu tien ylävirran puolelle. Tämän johdosta vaihtoehdossa tulee myös ra-
kentaa Mankkaanlaaksontielle kolmas rumpu tai uusi silta jolloin uoma vetää paremmin myös 
tienalituksen kohdalla. Ilman uutta rumpua tai siltaa vesipinta padottuu Mankkaanlaaksontien 
kohdalla tasolle +2,47 m pahentaen tulvariskiä yläjuoksun alavalla alueella. Rumpu/silta lisäyk-
sen jälkeen vesipinta on tasolla +2,32 m.  

Liitteessä 8 on esitetty tulvakartta suositellusta vaihtoehdosta VE4 sekä vaihtoehdosta VE0, 
jossa vain välittömät toimenpiteet on tehty. Tulvakartan avulla nähdään, että tulvan laajuus 
VE4 toimenpiteiden ansiosta pienenee, mutta edelleen tärkeisiin kohteisiin tarvitaan tulvasuo-
jausta. Tulvakartta VE0 on lähestulkoon sama kuin tulvakartta VE2, sillä vaihtoehdossa VE2 
painotettiin tulvasuojausrakenteita. Uomaan ei siinä vaihtoehdossa tehdä kehittämistoimen-
piteitä, joten tulviminen ei juuri muutu vaikkakin vaihtoehdon hulevesien hallintatoimenpiteet 
hieman virtaamaa pienentävätkin.  

Vaihtoehtoon kuuluu myös mahdollisesti tarve lisätä Olarinluoman kohdalle uusi rumpu tai 
silta. Olarinluoman kohdalla vesipinta padottuu ilman rumpua tasolle +1,93 m ja laskee rum-
mun lisäyksen jälkeen tasolle +1,88 m. Vedenpinnan alenemismäärä ei ole suuri, mutta voi olla 
kriittinen uoman yli kulkevan kadun kannalta. Katu (Olarinluoma) kulkee uoman läheisyydessä 
tasolla +1,8 m, jolloin ilman rummun lisäystä kadulla on tulvatilanteessa yli 10 cm vettä. Vaih-
toehtoisesti Olarinluomaa tulee tältä kohdalta nostaa. 

Toimenpiteet voidaan toteuttaa vaiheittain. Valuma-alueen uuden rakentamisen hulevesien 
hallintavelvoite tulisi aloittaa heti. Myös uoman kehittämisen tarkempi suunnittelu tulisi aloit-
taa, ja siinä määritetään muun muassa tulvatasanteiden tarkemmat sijainnit ja reunaehtojen 
aiheuttamat rajaukset. Vaihtoehtoon sisältyvät välittömät toimenpiteet voi suorittaa esimer-
kiksi kesällä alivirtaama-aikaan ja vaiheistaa siten, että työt aloitetaan yläjuoksulta ja edetään 
alavirtaan. Tällöin uomassa olevat kasvillisuusalueet pidättävät ainakin osan työn aikana liik-
keelle lähtevästä kiintoaineksesta. 

Kustannusarvio VE 4  

Uomankehittämistoimenpiteiden johdosta syntyvien perkausmassojen määrä on noin 24 000 
m³. Taulukossa 22 (seuraava sivu) on arvioitu kaivettavat massamäärät uomaosuuksittain. 
Tästä laskettu kustannus on noin 240 000 € (yks. hinta 10 €/m³/). Mankkaanlaaksontien ja Ola-
rinluoman korotettavaa katuosuutta on noin 500 m tasoon +2,5 m asti. Käyttämällä yksikkö-
kustannuksena kadun rakentamiselle yksikköhintaa 2000 €/m on kustannusarvio kadun korot-
tamiselle noin 1 000 000 €. Mankkaanlaaksontien alituksen virtauskapasiteetin kasvattaminen 
uudella sillalla on arviolta 800 000 €. Edellä esitetyn perusteella suositellun vaihtoehdon kus-
tannusarvio on yhteensä noin 2 040 000 € ja 40 % kustannusvarauksella noin 2 856 000 €. Li-
säksi jatkosuunnittelussa on arvioitava tarkemmin, kuinka moni kiinteistö on tulva-alueella ja 
tarvitsee tulvasuojausrakenteita. Karkean arvion mukaan toimenpidevaihtoehdossa VE4 tulva-
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alueella olevia kiinteistöjä on 5-10, jolloin yksikköhinnalla 25 000€/kpl näistä tulee lisäkustan-
nuksia 125 000-250 000€. Lisäksi tarkemittauksilla tulee määrittää, onko Olarinluoman koh-
dalla uuden sillan rakentaminen tarpeen vai riittääkö alueelle tehtävä tulvasuojaus. Uuden sil-
lan kustannusarvio on 800 000 €. Kokonaissumma 40 % kustannusvarauksella voi tällöin 
nousta lukuun 4 326 000 €. 

Taulukko 22. VE4 kaivettavat massamäärät. 

Uomaosuus Massamäärä (m³) 

A 5000 

B 2500 

C 3500 

D 2500 

E 5000 

F 5500 

yht 24 000 

 

8 Yhteenveto ja jatkosuositukset 

8.1 Keskeiset havainnot tulvamallinnuksesta 

Tässä työssä laadittiin virtausmallinnus Gräsanojan uoman hydraulisesta toiminnallisuudesta 
nykytilassa ja tulevaisuudessa, kun alueelle suunniteltu maankäyttö on toteutunut. Työn tar-
koituksena oli arvioida Gräsanojan vedenpinnantasoa ja havaita tulvaherkät alueet kerran 10 
ja 100 vuodessa esiintyvällä virtaamalla sekä 4.9.2016 esiintyneellä virtaamalla ja lisäksi vielä 
tarkastella 1/100a virtaamatilannetta yhdessä 1/100a meritulvatilanteen kanssa.  

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

Työssä suunniteltiin Gräsanojalle tulvasuojelutoimenpiteet ja niistä koostettiin 6 eri vaihtoeh-
tokokonaisuutta. Kokonaisuudet mallinnettiin ja niiden mallinnuksessa tarkasteltiin erityisesti 
1/100a tilannetta, sillä tavoitteena oli selvittää alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia ra-
kennuksille ja teille tulvatilanteisiin varautuen. Valuma-aluetoimenpiteet mallinnettiin tule-
vassa tilanteessa virtaaman kasvu huomioiden.  

Tulvasuojelutoimenpiteet vaikuttavat vaihtelevasti Gräsanojan uoman vedenpinnantasoon. 
Mankkaanlaaksontien tulvimista ei ole todellisuudessa mahdollista ratkaista uomaa perkaa-
malla, eli käytännössä tie tulee nostaa +2,5...+2,8 metriin, riippuen muista tulvasuojelutoimen-
piteistä. Myös tulvasuojelutoimenpiteiden kustannustasossa, luontoarvoissa, ylläpitovaati-
muksissa ja kokonaistoteutettavuudessa oli eroja.  

8.2 Tulvasuojelutoimenpiteiden arviointi 

Hulevedet tulvivat mm. Mankkaanlaaksontielle 4.9.2016. Tulviminen on seurausta tiivisty-
neestä kaupunkirakenteesta ja puutteista hulevesien hallinnassa (koko valuma-alueen mitta-
kaavassa) sekä Gräsanojan uoman välityskyvyn puutteista.   

Tässä työssä on mallinnuksen keinoilla osoitettu missä määrin eri toimenpiteillä on mahdol-
lista vähentää tulvimista Gräsanojan pääuoman varrella. Syksyllä 2016 rankkasadetilanne, 
jonka toistuvuudeksi on arvioitu kerran 25 vuodessa, aiheutti vakavan hulevesitulvan. Tämä 
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tulva katkaisi alueelliseksi kokoojakaduksi luokitellun yhteyden ja aiheutti korvauksiin johta-
neita tulvavahinkoja Olarinluoman alueella. Yleisenä tavoitteena on, että tulvavahinkoja ei pi-
täisi vielä päästä muodostumaan rankkasadetilanteissa, joiden toistuvuus on kerran sadassa 
vuodessa.  

On selvää, että hulevesiolosuhteita pitää kehittää kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta Gräsano-
jan tulvimista saadaan vähennettyä tulevaisuudessa. Toimenpiteitä tulee kohdistaa koko va-
luma-alueelle ja erityisesti uusilla asemakaava-alueilla ja kaavamääräyksissä tulee edellyttää 
kiinteistökohtaisen hulevesien hallinnan toteuttamista. Lisäksi tulee kaupunginosatasoisesti 
toteuttaa keskitettyjä hulevesiä viivyttäviä hulevesirakenteita, jotka sijoittuvat yleisille alu-
eille. Näillä toimenpiteillä saadaan hillittyä tiivistyvän kaupunkirakenteen aiheuttamaa hule-
vesivirtaamien kasvamista nykyisestään. Gräsanojan pääuoman virtausolosuhteiden kehittä-
minen on välttämätöntä. Alustavissa simuloinneissa selvisi, että voimakkaalla uoman muok-
kauksella tulvia olisi voitu hillitä siinä määrin että tulvavedet eivät jatkossakaan tulvisi Mank-
kaanlaaksontie. Uomaa jouduttaisiin muokkaamaan kuitenkin niin voimakkaasti, että samalla 
jouduttaisiin tinkimään muista uomaan välittömästi liittyvissä tavoitteissa. Suositeltavampaa 
onkin, että uomaa kehitetään virtausolosuhteiltaan paremmaksi, mutta muutoksessa otetaan 
huomioon sekä luontoarvot että maisemallinen sopivuus puistoympäristöön. Uoman kevyem-
mällä muokkauksella Mankkaanlaaksontien tulvista ei pystytä täysin poistamaan. Hulevesitul-
vien lähtökohdista Mankkaanlaaksontietä tulisikin korottaa vähintään tasolle +2,5. On syytä 
huomata, että jo äärimmäisten merivesitulvien johdosta on alimmaksi rakentamisen tasoksi 
määritelty korkeampi tavoitetaso +2,8. 

8.3 Jatkosuositukset  

 Uomasta tulee välittömästi siivota rummut ja poistaa tämän työn aikana tunnistetut yk-
sittäiset virtaamaesteet. Tämä aloitetaan maastokatselmuksella ELY-keskuksen edusta-
jan kanssa, ja työ voidaan mahdollisesti suorittaa ilman vesi- tai toimenpidelupaa.  

 Pitemmän aikavälin maankäytön kehittymiseen ja hulevesien hallinnan kehittämiseen 
liittyvät tavoitteet koko Gräsanojan valuma-alueen mittakaavassa. Välittömissä toimen-
piteissä todettiin tarve siivousperata alajuoksulle kerääntynyt kiintoaines ja niihin liitty-
vät kasvillisuusalueet. Tämä voidaan sitoa mahdolliseen koko uoman kunnostus- ja tul-
vasuojelusuunnitteluun.  Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna uoman kehittämisellä voi 
tulvatilanteiden hallinnan parantamisen lisäksi olla merkittävä positiivinen vaikutus 
luonto- ja maisema-arvoille. 

 Tulvavaara-alueella olevien kiinteistöjen ja muiden riskikohteiden kriittisten tulvakor-
keuksien arviointi. Tulvavaara-alueilla oleville kiinteistöille ja veden alle jäädessä vahin-
goittuville kohteille (esim. sähkökeskukset) tulee määrittää kriittiset tasot. Kriittiset tasot 
ovat rakennuksilla esim. lattiatasot ja rakennuksen alimmat nurkkapisteet.  Tämän jäl-
keen arvioidaan järkevä taso uoman kehittämiselle ja tulvasuojaukselle, (kustannus-hyö-
tyarviointi). Keskeinen lähtötieto jatkosuunnittelulle. 

 Edelliseen liittyen, hyväksyttävän tulvatason arviointi. Esim. Mankkaanlaaksontien alu-
eella tässä työssä suositellun vaihtoehto 4:n mukaisilla kohtuullisen suurilla kaivumas-
soilla kadun korottamistarve jää tasoon +2,5 m. Ilman uoman kehittämistä korotustarve 
on +2,8 metriin asti mikä puolestaan lisää samalla nostettavan katuosuuden kokonais-
määrää ja kustannuksia. Myös mikäli alueelta paljastuu useita riskirakenteita välillä 
+2,5…+2,8 m on uoman virtausolosuhteiden kehittämisellä suurempi painoarvo.  

 Virtaamatietojen kerääminen. Kaupunkipuroista on yleisesti huonosti saatavilla virtaa-
mahavaintoja. Parempi ymmärrys valuma-alueen ominaispiirteistä helpottaisi merkittä-
västi toimenpiteiden suunnittelua ja virtaama-arvioiden laatimista. Pitkät aikasarjat toisi-
vat myös ensiarvoisen tärkeää tietoa valuma-alueen maankäytön kehittymisen vaikutuk-
sesta virtaamaolosuhteisiin. 
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 Tässä työssä oli ensiarvoisen tärkeää kattava tulvatilanteen dokumentointi (Espoon kau-
punki/ELY). Kerätyn aineiston kuten valokuvien ja jälkikäteen tehtyjen vedennouse-
mamittausten perusteella pystyttiin arvioimaan tulvatilanteen vesimääriä ja laajuutta. 
Suositus on toimia näin tulevaisuudenkin kaupunkitulvatilanteissa. 

 Kunnossapidon rooli tulvanhallinnassa on keskeistä. Rumpujen ja uoman säännöllinen 
inventointi ja kohdennettu siivoaminen on pidemmän päälle myös kustannustehokkain 
toimintamalli.  

 Uomaan muodostuvan (haitallisen) kasvillisuuden eli umpeenkasvamisen estäminen on 
hankalaa mutta edellisessä kohdassa esiin nostettu säännöllinen ylläpito on tärkeässä 
roolissa. Jatkosuunnittelussa tulee myös pyrkiä löytämään keinoja jolla uoman umpeen-
kasvamista voisi hillitä. Esimerkiksi uoman alaosaa Länsiväylältä merelle asti voidaan 
harkita kaivettavan paikoin ylisyväksi, jolloin kasvillisuudella on huonommat edellytykset 
juurtua. Samalla saadaan kiintoaineksen laskeutumiselle tilavuutta. Uoman merenlahti-
mainen luonne alaosassa ei tästä merkittävästi muuttuisi.  

Lähteet 
Espoon kaupunki. 2015. Ympäristökeskuksen ohjeita uomien muokkaamiseen sekä muuta ve-
siensuojelutietoa.  

Maataloushallituksen insinööriosasto. 1959. Mankkaanpuron alaosien ym. ojien perkaussuun-
nitelma.  

Ramboll. 31.12.2010. Lukupuro-Henttaanpuron hulevesiselvitys.   

Ramboll. 31.3.2015. Nasselkärrinojan virtaamamallinnus. 

Ramboll. 29.2.2016. Gräsanojan meritulvan hallinta, esiselvitys.  

Sito. 22.12.2016. Mankkaanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys. 
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1 Johdanto

Tämä työ on liite Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelmaan (SITO Oy 2017). Tässä liitteessä kuva-
taan havainnot työn aikana tehdyiltä maastokäynneiltä ja ehdotetaan välittömät toimenpi-
teet, jotka selvästi haittaavat Gräsanojan uoman hydraulista toimintaa. Osa näistä toimenpi-
teistä voidaan lähtökohtaisesti tehdä ilman vesilupaa uoman virtauskapasiteetin paranta-
miseksi. Uudenmaan ELY-keskus ottaa vielä kantaa toimenpiteiden luvanvaraisuudesta maas-
tokatselmuksen yhteydessä.

Tämän työn varsinaisessa raportissa esitettiin pidemmän aikavälin tulvasuojelun tarpeet ja
vaihtoehdot. Tämän lisäksi tarkasteltiin välittömiä toimenpiteitä, jotka jakaantuvat seuraa-
vasti:

· Puhdistettavat rummut
· Siivottavat virtausesteet
· Poistettavat kasvillisuuskohteet

Poistettavien kasvillisuuskohtien tai pikemmin alueiden perkaaminen Länsiväylän ympäris-
tössä ylittää selvästi vesilain ruoppausmassojen kynnysarvon (500 m3), joten niiden puhdis-
taminen tulisi sitoa uoman kunnostamisen ja pitkän aikavälin tulvasuojelutoimenpiteiden
toteuttamisen hankkeeseen. On tärkeää huomata, että pelkkien kasvillisuusalueiden ja rum-
pujen ja uoman siivouksella ei saavuteta riittävää vedenpinnan alenemaa kriittisten tulva-
kohteiden (Mankkaanlaaksontie) suojaamiseksi. Rumpujen puhdistamisella ja selvien vir-
tausesteiden poistamisella välittömästi saavutetaan tulvatilanteissa kuitenkin matalammat
(arviolta noin 0-15 cm) vedenpinnankorkeudet verrattuna nykytilanteeseen ja näin pienen-
netään riskiä ennen pitkän aikavälin tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttamista.

Työn aikana käytiin maastossa kolmeen otteeseen. Ensimmäinen maastokäynti oli 30.9.2016
jolloin mukana oli Teemu Uusikauppila Espoon kaupungilta. Lisäksi konsultti kävi maastossa
12.10.2016 ja 28.3.2017. Uoman geometrian (mm. virtausmallia varten) mittasi Mitta Oy aika-
välillä 1-21.12.2016.

Virtausesteet, putsattavat rummut sekä ruopattavat kasvillisuusalueet on esitetty liitteessä 7
Välittömät toimenpiteet.
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2 Gräsanojan uoman kuvaus

Tässä kappaleessa kerrotaan yleiskuvaus Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelmassa tarkastel-
lusta uomajaksosta. Tarkasteltava uomajakso saa alkunsa Mankkaan ja Turvesuon väliltä hie-
man ennen Mankkaanpuron koulua, mistä se virtaa lounaan suuntaan Seilimäen, Koivu-Mank-
kaan ja Lukupuron alueen vierestä kääntyen etelään Mankkaanlaaksontien ali kohti Olarin-
luomaa. Olarinluomasta uoma jatkaa lounaan suuntaan kohti Niittykumpua ja Merituulentien
ja Länsiväylän ali sekä Matinsolmun läpi kohti Haukilahtea ja Hauenkalliontien ali laskien me-
reen Haukilahden ja Iirislahden välissä.

Kuva 1. Vasemmalla Vanhan-Mankkaantien alittava rumpu, oikealla Gräsanojan uoma ylä-
virralla

Vanhan-Mankkaantien alituksen jälkeen vesi virtaa Seilimäessä uoman jyrkimmässä kohdassa.
Sitten uoma kulkee Seilimäen vieressä, jossa on tasaisempaa (Kuva 2).
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Kuva 2. Vasemmalla uoman jyrkempi osuus, oikealla uoma kulkee tasaisemmalla alueella Sei-
limäen kohdalla.

Seilimäen ohittamisen jälkeen Lukupuron sivu-uoma laskee Gräsanojaan, minkä jälkeen Grä-
sanoja alittaa Mankkaanlaaksontien ja kulkee kohti Olarinluomaa. Mankkaanlaaksontien alit-
taviin rumpuihin on kerääntynyt sedimenttiä ja muuta virtausestettä. Mankkaanlaaksontien
alituksen jälkeen uoman yli kulkee kaksi kaukolämpöputkea (Kuva 3).

Kuva 3. Vasemmalla näkyy Mankkaanlaaksontien ali kulkevat rummut, joissa on runsaasti
virtausestettä ja oikealla uoman ylittävät kaukolämpöputket.

Uoma kulkee Olarinluoman alueen (kuva 4) läpi ja alittaa ensin Olarinluoman (katu), sitten
Merituulentien ja lopulta Länsiväylän Matinsolmun kohdalla. Myös Olarinluoman alittavissa
rummuissa on kerääntynyttä sedimenttiä ja muuta virtausestettä. Matinsolmun kohdalta ete-
lään uomassa on paikoin runsaita kasvillisuuskohtia (Kuva 5).
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Kuva 4. Uoma kulkee Mankkaanlaaksontien alituksen jälkeen Olarinluomaa kohti.

Kuva 5. Vasemmalla näkyy Olarinluoman alittavat rummut, oikealla uoma kulkee Matinsol-
mun läpi.

Alajuoksulla uomassa esiintyy enemmän kasvillisuuskohtia, kuin yläjuoksulla. Alajuoksulla
uoma levenee ja mereltä on myös veneyhteys uomaan (Kuva 6).
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Kuva 6. Gräsanojan uomaa alajuoksulla.

Gräsanojaan liittyy kolme suurempaa sivuhaaraa: Mankkaanpuro, Lukupuro-Henttaanpuro
sekä Nasselkärrinoja. Mankkaanpuro on Gräsanojan latvahaara ja saa alkunsa Karamalmilta ja
kulkee ensin itään Kilon suuntaan ja sitten etelään kohti Mankkaata, kunnes yhtyy Lukupuroon
Mankkaanlaaksontien ja Lukupurontien välissä. Gräsanoja alkaa Mankkaanpuron ja Lukupu-
ron yhtymäkohdasta. Lukupuro-Henttaanpuro saa alkunsa Henttaalta ja virtaa Suurpellon läpi
itään kohti Lukupuron aluetta ja lopulta kohti Mankkaanlaaksontietä. Nasselkärrinoja saa al-
kunsa Tapiolan urheilupuiston pohjoispuolelta. Urheilupuistossa virtausreitti on putkitettu ja
jatkuu avoimena uomana Jousenkaaren koulun ja urheilupuiston kohdalta laskien lounaaseen
kohti Merituulentietä. Merituulentien kohdalla uoma kääntyy länteen ja kulkee tien suuntai-
sesti, kunnes Olarinluoman kohdalla kääntyy pohjoiseen ja laskee Gräsanojaan ennen kuin
Gräsanoja alittaa Olarinluoman.



8 (15) 31.5.2017 Liite 9

3 Lähtökohtaisesti ilman vesilupaa suoritettavat välittömät toimenpiteet

3.1 Puhdistettavat rummut

Uoman välittömiin toimenpiteisiin kuuluu Mankkaanlaaksontien ja Olarinluoman rumpujen
puhdistaminen. Mankkaanlaaksontien ali kulkee 2x2600 mm leveää ellipsin muotoista pelti-
rumpua. Näistä etenkin lännenpuoleiseen on kerääntynyt paljon sedimenttiä ja muuta vir-
tausestettä (Kuva 7).

Kuva 7. Mankkaanlaaksontien lännenpuoleinen rumpu, jossa on paljon sedimenttiä alavirran
puolelta.
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Kuva 8. Mankkaanlaaksontien rummut ylävirran puolelta, joissa virtausestettä.

Mankkaanlaaksontien eteläpuolella kulkevien kaukolämpöputkien alla kulkee kaapeli, joka on
osittain romahtanut uomaan. Kaapeli suositellaan korjattavan.

Kuva 9. Mankkaanlaaksontien rummun eteläpuolella on romahtanut kaapeli kaukolämpöput-
kien alla.

Olarinluomalla on 2x3500 mm leveää ellipsin muotoista peltirumpua (kuva 10). Myös näissä
on paljon kerääntynyttä sedimenttiä ja muuta virtausestettä.
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Kuva 10. Olarinluoman rummut alavirran puolelta.

Kuva 11. Olarinluoman rummut ylävirran puolelta.

3.2 Siivottavat virtausesteet

Uomassa on lukuisissa kohdissa (33 kpl) kerääntynyttä virtausestettä, mikä heikentää uoman
hydraulista kapasiteettia. Esteet ovat useimmiten roskia, irtonaisia, katkenneita tai uoman
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eteen taipuneita oksia tai muuta kerääntynyttä jätettä. Virtausesteet tulisi poistaa uomasta.
Seuraavissa kuvissa on esitetty muutama esimerkki virtausesteistä.

Kuva 12. Virtausestettä pl  4200 ja 2870.

Kuva 13. Virtausestettä pl 3020 ja pl 1460.

Virtausestekohdat on esitetty myös liitteessä 7 (pdf, dwg ja shp). Virtausestekohdat ja tukkoi-
set rummut käydään ELY-keskuksen edustajan kanssa maastokatselmuksessa läpi, minkä jäl-
keen nämä kohdat voi siivota mahdollisesti ilman vesi- tai toimenpidelupaa.
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4 Vesiluvanvaraiset välittömät toimenpiteet

Uomassa on paikannettu useita kasvillisuuskohtia, joiden poistamiseksi todennäköisesti tarvi-
taan Aluehallintovirastolta vesilupa. Alustavien arvioiden mukaan kasvillisuutta tulisi poistaa
yhteensä noin 700 metrin matkalta, jonka pinta-ala on noin 7100 m2. Kiintoainesta ja kasvilli-
suutta poistetaan arviolta 0,5 m syvyydeltä ja poistettava massamäärä on tällöin noin 3600
m3. Kasvillisuuskohdat sijoittuvat Merituulen tieltä alavirtaan päin ja uomassa on yhteensä 7
yhtenäistä kasvillisuuden ja lietteenpoistoaluetta. Suhteellisesti eniten kasvillisuutta esiintyy
Länsiväylän kohdalta Hauenkalliontien ympäristöön saakka. Alla on esitetty kuvia kasvillisuus-
kohdista.

Kuva 14. Kasvillisuutta pl 1550.

Seuraavat kolme kasvillisuusaluetta sijaitsevat Länsiväylän ja Hauenkalliontien välissä. Ensim-
mäinen sijaitsee Matinsolmun kohdalla noin plv 1150-1300 ja toinen ja kolmas sijaitsevat lä-
hekkäin Matinsolmun alavirran puolella, noin plv 940-1140 ja plv 780-880.
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Kuva 15. Kasvillisuutta uomassa pl 1240.

Kuva 16. Uoman kasvillisuutta pl 1100 alavirran suuntaan ja ylävirran suuntaan.
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Kuva 17. Uoman kasvillisuutta pl 950.

Kuva 18. Kasvillisuusalue joka alkaa noin pl 800 (vasemmalla) ja päättyy noin pl 880 (oikealla).

Viimeiset kaksi yhtenäistä kasvillisuusaluetta sijaitsevat Hauenkalliontien eteläpuolella, noin
plv 560-650 ja plv 510-540 (Kuva 19).
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Kuva 19. Kasvillisuusalue noin plv 560-640.

Koska kasvillisuuden poistoa varten tulee todennäköisesti tehdä vesilupahakemus aluehallin-
tovirastoon, kannattaa tämän välittömän toimenpiteen suoritus ajoittaa yhdessä valitun pit-
kän aikavälin tulvasuojelutoimenpiteen suorituksen kanssa, jotta kaikille toimenpiteille voi
tehdä yhden yhteisen vesilupahakemuksen ja luvanhakemisen jälkeen suorittaa työt samalla
kertaa.


