15.6.2015

LAIHIANJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ

Aika: Ma 1.6.2015 klo 10:00-11:30
Paikka: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, nh1, Korsholmanpuistikko 44, Vaasa
Läsnä olevat tulvaryhmän jäsenet/ varajäsenet:
Olav Jern (pj), Pohjanmaan liitto
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ari Rinta-Jaskari, Pohjanmaan pelastuslaitos
Masa Hiipakka, Laihian kunta
Rune Bodbacka, Mustasaaren kunta
Antti Ruokonen, Vaasan kaupunki
Läsnä olevat asiantuntijat:
Kim Klemola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Satu-Mikaela Burman, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Anu Schulte-Tigges, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Muistio
1. Kokouksen avaus ja kokousedustajien toteaminen
Olav Jern avasi kokouksen. Todettiin kokouksen läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
4. Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ehdotuksesta kuulemisen aikana saatu palaute ja palautteen huomioiminen suunnitelmassa
Anu Schulte-Tigges esitteli tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta kuulemisen aikana
saatua palautetta ja palautteeseen luonnosteltuja vastineita.
Laihianjoen suunnitelmaehdotuksesta saatiin yhteensä 21 palautetta. Lisäksi palautetta saatiin kahdesta asukastilaisuudesta. Palaute oli pääosin myönteistä ja rakentavaa.
Palautetta antaneille lähetetään kooste palautteesta.
Laihianjoen tulvariskikartoituksiin yläjuoksun osalta palataan seuraavassa suunnitelmassa.
Tulva-alueella sijaitsevien pilaantuneiden kohteiden tarkempi kartoitus toteutetaan seuraavassa suunnitelmassa. Hallintasuunnitelmaan lisätään maininta selvitettävistä kohteista ja
mahdollisista rahoittajista.

Rautio totesi tulvavaarakartoituksiin liittyen, että valtio voi osallistua muidenkin kuin merkittävien tulvariskialueiden kartoituksiin yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Pukkinen totesi,
että vesistöennusteita tulee kehittää edelleen.
Raution ehdotuksesta tarkastetaan ja täydennetään suunnitelmaa luvun 10.1.1. osalta huomioiden paremmin tulva-asiat rakentamisen ohjauksessa. Rakennusjärjestyksen todetaan
olevan keskeinen työkalu.
Liikennekohteista saatua palauteyhteenvetoa täydennetään Rudon osalta, josta saatiin
kaksi, toisilleen vastakkaiset, kannanottoa. Laihinjoen rantapuuston osalta sovittiin täydennettäväksi, puuston ylläpitoraivaus noin 2 vuoden välein.
Sovittiin täydennettäväksi liikennekohteista annettua vastinetta. Vastineeseen lisätään Vaasan lentokentän tie ja logistiikka. Rautatien osalta liikennevirasto on tekemässä selvityksiä.
5. Hallintasuunnitelmien ja toimenpiteiden syöttäminen tulvatietojärjestelmään ja raportointi EU:lle
Schulte-Tigges esitteli hallintasuunnitelmien ja toimenpiteiden lisäämistä tulvatietojärjestelmään EU-raportointia varten. Toimenpiteistä järjestelmään syötetään mm. toimenpiteen vaiheet, kustannusarvio ja vaikutus vesienhoidonsuunnittelun tavoitteisiin.
6. Suunnitelman viimeistelyn ja hyväksymisen aikataulut
Todettiin, että tulvariskien hallintasuunnitelmaan pyritään tekemään tarvittavat muutokset kesän aikana. Tulvaryhmä hyväksyy suunnitelman syyskuun kokouksessa. Suunnitelma pitää
toimittaa Maa- ja metsätalousministeriöön 30.9. mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö
hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelman joulukuussa 2015.
7. Kolmen pohjalaismaakunnan yhteinen tulvaviestintähanke
Burman esitteli kolmen pohjalaismaakunnan yhteistä tulvaviestintähanketta. Hankkeessa
tehdään mm. kysely Kyrönjoen ja Lapuanjoen pengerrysalueiden viljelijöille ja asukkaille. Kyselyssä tiedustellaan mm. kantaa mahdollisen tekstiviestipalvelun tarpeellisuuteen. Tekstiviesteillä voitaisiin jakaa nopeasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja tulvaluukkujen avaamisesta alueen toimijoille. Hankkeeseen on saatu kaksi harjoittelijaa. Hanke jatkuu vielä reilun vuoden ajan. Sovittiin, että hankkeen tuloksia esitellään tulvaryhmässä noin vuoden kuluttua.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 22.9. klo 10.00.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Muistion laati
Anu Schulte-Tigges

