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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin osallistujat läpi.

2. Edellisen kokouksen muistio

Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi. Muistio hyväksyttiin.
3. Suunnitelman kommentit
Suunnitelmaluonnoksesta annetut kommentit on otettu raportissa huomioon. Olli esitteli
viimeisintä versiota raportista. Esittelyn aikana todettiin seuraavaa:
• Ennen tämän päivän tulvaryhmän kokousta pidettiin HSY:n Verkko-osaston
kanssa erillinen palaveri heidän antamista kommenteista, jotka liittyivät
pääasiassa vedenjakelua ja viemäröintiä koskeviin tulvasuojelutoimenpiteisiin.
Kommentit on otettu huomioon luvuissa 2.2 ja 5.2, taulukossa 5.2-1 sekä
matriisissa.
• Espoolta tulee soikiokartta viikon 44 alussa. (korvaa kuvan 5.1.1-2)
• Luku 5.3.1. (valmiussuunnitelmat) pohjautuu edelliseen suunnitelmaan. Todettiin,
että tässä luvussa tulisi puhua yksinomaan varautumissuunnitelmista, ei
valmiussuunnitelmista. Kappaleen sisältö tullaan tarkastamaan kuulemisen
aikana ja korjaamaan lopulliseen suunnitelmaan.
• Helsingin kaupungilta tulleet ehdotukset ja lisäykset on viety raporttiin
sellaisenaan.

Olli esitteli suunnitelman osaa 2, joka pitää sisällään liitteet. Tähän osaan on tullut yksi
uusi kappale (4.2), joka pitää sisällään Helsingin tulvariskikohteisiin maankäytön
suunnittelussa laaditut tulvariskien hallinnan selvitykset. Espoon osalta vastaava luku
voidaan lisätä myöhemmin. HSY:ltä on tullut uusi muotoilu kappaleeseen 2.3 koskien
HSY:n varautumista meritulvatilanteisiin.

4. Suunnitelman viimeistely
Suunnitelman todettiin olevan pieniä lisäyksiä ja muutoksia vaille valmis. Eija lähettää
Ollille pienet sanamuutosehdotukset sekä lisäyksen Helsingin valmisteilla olevasta
maanalaisesta yleiskaavasta. Lisäksi Eija ehdotti kappaleen 4.2 parempaa muotoilua.
Raportissa on vain yksi kuvituskuva. Todettiin, että kuvia on mahdollista lisätä raportin
taittovaiheessa, joka on vasta kuulemisajan jälkeen. Lisäksi todettiin, että kuvan 4.1-1
värejä on tarkistettava, jotta kuva olisi luettavissa myös tulostettavissa versioissa.
Espoon osalta kartat saadaan valmiiksi tiistaina 27.10. Espoo pohtii vielä
kohdekohtaisten kuvausten muotoilua vastaavaksi Helsingin kanssa.
Todettiin, että Espoon alueelta ei ole laadittu maanalaista yleiskaavaa. Raportissa voisi
kuitenkin mainita, että maanalaiset tilat on huomioitu tulvariskien osalta mm.
asemakaavoissa.
ELY tekee raporttiin yllä esitetyt muutokset, minkä jälkeen raportti lähetetään
käännettäväksi.

5. Kuuleminen ja kuulemisasiakirjat
Kuuleminen alkaa 2.11.2020 ja kestää kuusi kuukautta, päättyen 3.5.2021.
Lausuntopyyntö lähetetään vuoden vaihteessa. Lausuntoaikaa on noin 4 kuukautta.
Tulvariskien hallintasuunnitelman kuulemisasiakirjat tulevat nähtäville ympäristöhallinnon
sivuille.
6. Suunnitelma-asiakirjojen käännöstilanne
Suunnitelman liiteosa ja tiivistelmä on jo lähetetty käännettäväksi. Suunnitelmaosio
lähetetään käännettäväksi 22.10. ja pieniä tekstilisäyksiä vielä ensi viikon aikana.
Ruotsinkieliset aineistot ovat kuulemisen alkuun mennessä valmiina.
7. Tiedottaminen kuulemisen aikana
Vesienhoidon kuuleminen alkaa samaan aikaan tulvariskien hallintasuunnitelman
kanssa. Ministeriöt ovat päättäneet laajemmasta yhteistiedottamisesta, joka julkaistaan
ainakin suuremmissa sanomalehdissä. Tulvaryhmän Teamsiin viedään oma tiedote, jota
tulvaryhmäläiset voivat halutessaan jakaa omilla kanavillaan.
8. Muut asiat
Puheenjohtaja kiitti tulvaryhmää hyvästä valmistelusta.
9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

