Muistio

Helsingin ja Espoon tulvaryhmän kokous 1.9.2020
Aika:

1.9.2020 klo 12-

Paikka:

Uudenmaan liitto/Teams-kokous

Paikalla:

Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto
Eija Kivilaakso, Helsingin kaupunki
Jouni Kilpinen, Helsingin kaupunki
Esa Rauhala, Espoon kaupunki
Sami Lindberg, Helsingin pelastuslaitos
Leena Sänkiaho, HSY
Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus
Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kaarina avasi kokouksen ja käytiin paikalla olijat läpi. Sihteerinä toimi Kari.
2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Edellisen kokouksen muistio
Sovittiin, että kohdan 4 viimeiseen kappaleeseen tulee lisäys, että aiemmassa
suunnitelmassa olleet karttakuvat kaikista valmisteilla olevista asema- ja
yleiskaavoista jätetään pois. Vain osalla on kytköksiä meritulviin.
Todettiin, että kaavakarttojen uuden esittämistavan laatiminen (Reetta) on jo pitkällä.
Espoossa työ käynnissä, Reetta ohjeistaa.
4. Tulvariskien hallintasuunnitelman luonnos
Käytiin läpi suunnitelmaluonnos ja sovittiin korjausehdotuksista. Osa tarkistettavista
kohdista ja asioista on kirjattu luonnoksen sisään. Todettiin seuraavat seikat:
- sisällysluettelo on ok
- suunnitelmaan tiivistelmä, lopussa liiteluettelo ja liitteet
- johdantoon lyhyesti toteutetuista toimista kaupunkien toimittamien tekstien
pohjalta
- luku 2 tulvaryhmän jäsenten nimet näkyviin
- luku 2.3 tähän tehdyt/valmisteilla olevat toimenpiteet meneillään olevalta
suunnittelukaudelta (suunnitelmat, hankkeet, vireillä, valmistelussa) (Helsinki,
Espoo, PELat, HSY)
- luku 5.1.1 VATien muotoilu muuttunut, varmistetaan pykälä(t) infran ja katujen
järjestämisestä asemakaavassa (Kari ja Olli), kaavakarttakuvat soikiokartoiksi
(rannikon kaavat) (Helsinki, Espoo)
- luku 5.2 lisätään aallonmurtajat, tulvasuojelukohteista listaus (Helsinki, Espoo),
esitystapa uusitaan, kohdekartat voisivat mennä liitteisiin, HSYn
toimenpiteet+kuvaukset (Leena)
- luku 5.3 varoitusjärjestelmä+ennusteet eri tavalla, kartat tulvan peittämistä teistä
pois, veden alle jäävien katujen luettelo pois

-

-

luku 5.4 viemärilaitosten toiminnan hallinta -> viemärilaitosten ja verkoston
hallinta, johtamisvastuut: Sami selvittää HELPELAn johtamiskuvioita, miten toimii,
LUPilta kysytään myös
lukua 5.4.3 supistetaan
luku 6.1.1 keskeisistä toimenpiteistä aikaisemmista jätetään I, III ja IV uudelleen
muotoiltuna, kaupungit miettivät esitettäviä tulevia hankkeita
tulvasuojelutoimenpiteiksi, lisäksi keskeiseksi toimenpiteeksi ehdotettiin
nostettavan alueellinen maankäytön suunnittelu

Vaikutusmatriisiin muutoksia
- kaksiosainen muotoilu
- jälkitoimenpiteet ja muut toimet pois
- keskusteltiin vastuutahoista, tulvaryhmä ei vastaa, vastuu jokaisella ao. toimijalla
- vesihuollon osalta useampia toimijoita (HSY+Sipoo+vsokit), tekstissä tarkemmin
- valmiustoimet: ennusteet ja varoitusjärjestelmät pois -> tekstiin
- vaikutusosio: maankäytön suunnittelusta kerrotaan tarkemmin tekstissä (Kari ja
Olli työstävät ehdotuksen)
Helsinki saa omat tekstilisäykset valmiiksi viikolla 37.
5. Muut asiat
Ei muita asioita.
6. Seuraava kokous
Tanja haarukoi kokousajat viikoille 40 ja 43.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello n. 14.50.

