Muistio
Helsingin ja Espoon tulvaryhmän kokous 1.10.2020

Aika:
Paikka:
Paikalla:

1.10.2020 klo 9
Uudenmaan liitto/Teams-kokous
Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto
Tanja Lamminmäki, Uudenmaan liitto
Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus
Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus
Jouni Kilpinen, Helsingin kaupunki
Eija Kivilaakso, Helsingin kaupunki
Reetta Kuronen, Helsingin kaupunki
Sami Lindberg, Helsingin pelastuslaitos
Leena Sänkiaho, HSY

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi. Muistio hyväksyttiin.
4. Tulvariskien hallintasuunnitelman luonnos
Tulvariskien hallintasuunnitelman vaikutusmatriisiin on tehty edellisen kokouksen jälkeen
saatujen kommenttien perusteella joitain muutoksia. Lisäksi pisteytykseen on tehty pieniä
tarkennuksia. Vaikutusmatriisin todettiin olevan nyt valmis.
Tulvariskien hallintasuunnitelman osa 1:n valmistelu on loppusuoralla. Edellisen
kokouksen jälkeen raporttista on annettu hyviä kommentteja ja lisäyksiä, jotka on otettu
raportissa huomioon. Olli Jaakonaho esitteli suunnitelmaluonnosta. Suunnitelman
läpikäynnin yhteydessä todettiin seuraavaa:
•
•
•
•
•
•

•

Espoon Perkkaa ei ole suunnitelmassa mukana, koska siellä maankäyttö
muuttuu voimakkaasti ja maanpintaa ollaan korottamassa.
Suunnitelmassa on tällä hetkellä 41 sivua. Lopullinen sivumäärä on noin 45
sivua.
Helsingiltä on 30.9. tullut soikiokartat sekä kohdekuvaukset. Näitä ei ole vielä
viety raporttiin. Soikiokartan kohdenumerointia tullaan vielä parantamaan, mutta
muuten saatu aineisto voidaan viedä sellaisenaan raporttiin.
Espoon osalta ei ole vielä laadittu soikiokarttoja.
Helsinki käy vielä läpi Pyörökiventien tilanteen (kpl 5.2.1).
Meritulvan vaikutuksia metroliikenteeseen ei ole otettu suunnitelmassa
huomioon. Todettiin, että Helsinki on selvittänyt vaikutuksia maanalaisiin tiloihin.
Eija keskustelee asiasta Helenin kanssa ja maanalaisten tilojen huomioimisesta
lisätään raporttiin oma kappale.
Raporttiin lisätään maininta tulvavakuutuksista.

•
•

•

Lisätään maininta Ruukinlahden kaavatilanteesta ja tulvariskin huomioimisesta
alueen suunnittelussa.
Ehdotus priorisoitaviksi ja seurattaviksi toimenpiteiksi (luku 6.1) on iso
kokonaisuus, johon tulvaryhmä haluaa tutustua vielä tarkemmin. Muu muassa
esitettyjen toimenpiteiden tarkkuustaso vaatii vielä pohtimista. Todettiin, että
esitettyjä toimenpiteitä ei ole tarpeen esittää tärkeysjärjestyksessä, joten
etusijajärjestyksestä luovutaan ja roomalaiset numerot vaihdetaan kirjaimiin. Luku
6.1 tulee kommentoitavaksi viikolla 41.
Tulvaryhmille on lakisääteisesti määritelty velvollisuus seurata toimenpiteiden
toteutumista. Tästä syystä jokaiselle toimenpiteelle on asetettu toteutumisen
määräaika. On kuitenkin huomattava, että tulvaryhmä ei edistä toimenpiteiden
totuttamista, vaan se kuuluu toteuttajatahoille.

Tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskeva kuuleminen alkaa 2.11.2020 ja kestää
3.5.2021 asti. Lausuntopyynnöt lähetetään vuoden vaihteessa.
Tulvariskien hallintasuunnitelman kuulemisesta annetaan valtakunnallinen
tiedonanto. Todettiin, että kuulemista koskevan tiedotuksen tulee ulottua tärkeille
lausunnonantajille. Olisi hyvä, jos kaupungit voisivat osaltaan osallistua tiedottamiseen.
Seuraavassa kokouksessa voidaan käsitellä kuulemisajan viestintää.
5.

Muut asiat
Ei muita asioita.

6.

Seuraava kokous
Seuraava kokous 22.10. klo 9.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

