Espoon puhtaat rannat -keskustelutilaisuus
Espoon puhtaat rannat -keskustelutilaisuus pidettiin Teamsin välityksellä 26.1.2022 klo
18-19:30, ja siinä oli samanaikaisesti n. 60 osallistujaa.
Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella keinoista
− estää Gräsanojaan sekä Haukilahden ja Miessaarenselän vesialueisiin
Haukilahteen ja Mellstenin rantaan päätyviä puhdistamattomien jätevesien
vuotoja, jotka vaikuttavat myös Mellstenin uimarannan käyttöön ja
− viestiä asukkaille ja vesien käyttäjille vesien kunnosta ja mm. uimakelpoisuudesta
sekä
− parantaa viestintää jätevesien ylivuodoista ja vaikutuksista.
Yhteenvetona keskusteluista voidaan todeta, että
− Espoo ei ole kehittänyt ja parantanut alueen viemäriverkostoa sen kuormituksen
kasvun edellyttämällä tavalla.
− Viemäriverkoston parantamiseksi ja Gräsanojan tulvien ehkäisemiseksi on
meneillään kunnostustoimenpiteitä ja toteutussuunnitelmia.
− Hankkeiden toteutus tapahtuu vuosittain muuttuvan budjetin mukaisesti.
− Jotta Gräsanojaan päätyvän puhdistamattoman jäteveden juoksutuksesta
päästään eroon, viemäröinnin parantamis- ja tulvasuojeluhankkeiden etenemisen
tärkeyttä on korostettava valtuustoryhmien puheenjohtajille, jotka ovat
avainasemassa vuosittaisia budjetteja laadittaessa.
− Ensiapuna viemärivesien ylivuotojen tiedottamista tulee parantaa.
Haukilahtelainen Nina Rudanko toimi kokouksen moderaattorina ja Juha-Markku
Leppänen kirjasi muistioon tilaisuuden sisältöä.
Toppelundilainen kaupunginvaltuutettu Meri Löyttyniemi, joka on Kestävä Espoo ohjelman puheenjohtaja, alusti keskustelua korostamalla lähiluonnon, vesistöjen ja
rantaraitin vetovoimatekijöitä ja nykyisten kaupungin vesiensuojelu- ja vesihuoltoohjelmien päivityksen ja toteutuksen tarpeellisuutta.
Iirislahtelainen Baltic Sea Action Groupin sisältöjohtaja Laura Höijer esitti kannanoton
Gräsanojan ja yleisemmin Itämeren puolesta ja totesi, että Gräsanojan nimen "oja" ei tee
oikeutta yhdelle Espoon tärkeimmistä kaupunkipuroista.
HSY:n Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen kertoi, että ylivuototilanteissa
puhdistamatonta jätevettä ohjataan Gräsanojaan, koska joen varrella sijaitsevien
Koivumankkaan, Kokinkylän ja Niittykumpujen jätevesipumppaamojen kapasiteetit
ajoittain
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tulvasuojelutoimenpiteiden 2021 hyväksyttyä hankesuunnitelmaa ja kertoi, että
rakennussuunnittelu on käynnissä ja mahdollisesti jo 2022 aloitetaan parannustyöt joen
yläjuoksulla ja vuonna 2023-24 joen alajuoksulla.
Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa todettiin, että Espoossa on hidasteltu
viemäriverkon parantamista kaupungin väkimäärän kasvaessa. Juuri nyt on käynnissä
Lystinmäessä laaja hanke viemärirunkolinjan parantamiseksi, mikä vähentänee
oleellisesti ylivuotojen riskiä Kokinkylästä ja Koivumankkaalta. Lisäksi on suunnitteilla
uusi tunneli, joka ohjaisi jätevesiä pois nykyiseltä, kapasiteettiongelmista kärsivältä
linjastolta. Myös Tapiola-Piispankallion jätevesitunnelia tullaan parantamaan 2022-2025,
ja tämä tullee helpottamaan Niittykummun pumppaamon tilannetta, kun asutus ja
työpaikat lisääntyvät.
Mari Heinonen kertoi, että jätevesipumppaamot ovat yhteydessä HSY:n valvomoihin ja
ylivuodoista saadaan tieto välittömästi. Lisäksi hän korosti asukashavaintojen ja yhteydenottojen tärkeyttä.
HSY tiedottaa jäteveden ylivuodoista Twitterissä aihetunnisteilla #ylivuoto ja #Espoo.
Lisäksi ylivuotojen näytteenottoon tulee uudet käytännöt, ja vesistönäytteitä tullaan
ottamaan myös virka-ajan ulkopuolella, etenkin yli 100 m3 ylivuotojen yhteydessä.
Keskustelussa toivottiin, että jätevesien ylivuotojen ensitiedot saataisiin myös HaukilahtiWestendin ja Iirislahden asukkaiden Facebook-ryhmiin. Päätettiin, että tätä tulee kehittää
yhdessä HSY:n viestinnän kanssa.
Espoon kaupunki esittelee Gräsanojan tulvasuojelua ja kunnostusta sekä Gräsanojan
yleissuunnitelmaa
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(https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/grasanojan-tulvasuojelu-ja-kunnostus),

joskin

sivun

informaatiota ei ole päivitetty ajantasaiseksi.
Keskustelussa korostettiin, että vaikka strategiat ja yleissuunnitelmat on hyväksytty, niin
sekä Espoon kaupungin että HSY:n hankkeiden rahoitus päätetään kalenterivuosi
kerrallaan. Siksi hankkeiden käytännön etenemisen kannalta valtuustoryhmien
puheenjohtajat ovat avainasemassa budjetteja laadittaessa, ja heitä olisi muistutettava
hankkeiden tärkeydestä vuosittain elokuussa.
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