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tulvakartoituksen nimi:
Espoonjoen yleispiirteinen tulvan peittävyyskartta
sijainti
ympäristökeskus:
Uudenmaan ympäristökeskus
vesistöalue:
Espoonjoen vesistöalue
kunta/kunnat:
Espoo, Kauniainen
kartoitetun alueen pinta-ala: 6,2 km2
kartoitetun alueen
Espoonjoen pääuoman ympäristö Keski- ja Etelä-Espoossa
sanallinen sijainti:
tulvakohde (mahdollinen tulvatiedon ryhmittelynimi tulvatietojärjestelmässä):
laatija
nimi, organisaatio:
Lauri Harilainen/TKK
pvm (päivitykset):
5.12.2006
perustiedot
tulvakarttatyyppi:
Yleispiirteinen tulvan peittävyyskartta
esitysmittakaava (max.):
1:50 000
tulvakartoitetut skenaariot: Vesistötulva HQ 1/20, HQ 1/100, HQ 1/200(1 ja HQ 1/1000
syvyysvyöhykkeet:
Vain peittävyystieto
koordinaatisto:
YKJ (2
korkeusjärjestelmä: N60
perusteet tulvakartoitetun alueen valitsemiselle ja rajaamiselle
merkittävät tulvariskialueet/kohteet: Espoonjoen pääuoma
muut perusteet, huomiot:
hydrologiset tiedot (kunkin tulvaskenaarion määritetyt virtaamat (jokikohde) tai vedenkorkeudet (järvikohde) sekä niiden määritysmenetelmät. Määrityksien mahdolliset yhteydet läheisiin virtaama/vedenkorkeushavaintoasemiin. Virtaama- ja vedenkorkeus-kohtia kopioidaan lomakkeeseen tarvittava määrä. Jokikohteella vedenkorkeus-kohtaan kirjataan poikkiviivojen vedenkorkeuksien määritysmenetelmä (esim. virtausmalli)
ja mahdollisesti jonkun poikkiviivan kohdalla oleva vedenkorkeushavaintoasema ja sille tarkastellulla skenaariolla määritetty vedenkorkeus)

vesistötulva
1/20a
1/50a
1/100a
1/200a !!!
1/1000a
14,3 m3/s
m3/s
16,6 m3/s
17,4 m3/s
19,2 m3/s
virtaama:
havaintoasema:
8102800 Espoonjoki (Kauklahdenväylän vieressä)
määritysmenetelmä: Toistuvuusanalyysi (Pearson III)
3,22 m
m
3,41 m
3,48 m
3,63 m
vedenkorkeus:
havaintoasema:
8102800 Espoonjoki (Kauklahdenväylän vieressä)
määritysmenetelmä: 1D-virtausmalli, Karvonen (TKK)
[tähän tarkasteluvirtaaman toistuvuus]
[tähän tarkasteluvirtaaman toistuvuus]
jäistä aiheutuva tulva
jää/hyytöpadon muodostumispaikka:
vedenkorkeus:
määritysmenetelmä:
vedenkorkeus:
havaintoasema:
käytetyt korkeusaineistot (muu korkeusaineisto -kohtia kopioidaan lomakkeeseen tarvittava määrä (esim. maastomittaukset (RTKGPS/takymetri) tai MML:n korkeusaineistot). Pääasialliseksi korkeusaineistoksi valitaan se korkeusaineisto, joka kattaa tulvariskin kannalta merkittävimmät alueet (esim. tarkka korkeusmalli (TIN/GRID) tai kunnan kantakartta).

pääasiallinen korkeusaineisto

Espoon kaupungin korkeusaineisto (kantakartta),
paikoin tarkennettu

6,2 km2

laatija ja laatimisajankohta:
laatimistapa ja -tarkkuus:
(esim. ±cm tai kantakartan mittausluokka)

lisätietoja:
tarkkuuden testaus suoritettu: kyllä
muu korkeusaineisto
laatimisajankohta ja laatija:
laatimistapa ja -tarkkuus:
lisätietoja:
tarkkuuden testaus suoritettu: kyllä
rantaviiva (yleensä vain järvikohteilla)
käytetyt korkeusasemat: (kunkin

, ei

tarkkuus riittävä: kyllä

, ei tietoa
km2

, ei

tarkkuus riittävä: kyllä

vesistön osalta, tyypillisesti MW)

jakelu ja arkistointi
jakelu (kohde ja päivämäärä):
lähtötietojen sijainti:
Ahjon diaari- tai asianumero:
lisätiedot
(1

, ei

HQ 1/200 tulvan peittävyys syötetty tulvatietojärjestelmään skenaariolle HQ 1/250
1 (2)

, ei

, ei tietoa

(2

aineisto oli alun perin VVJ2:ssa (valtion vanha järjestelmä). Pohjoislukeman eteen lisättiin 66 ja itälukeman eteen
25. Pohjoislukemasta vähennettiin 1,31 m ja itälukemaan lisättiin 1,58 m (Espoon kaupunki / Hermunen 26.3.2007).
Tämän jälkeen muunnos KKJ2 > YKJ
Tulvakartoitus on raportoitu perusteellisesti Lauri Harilaisen diplomityössä (Harilainen, L. 2006. Espoonjoen ylivirtaamien tarkastelu sekä tulosten nojalla laadittu tulvakartoitus [Diplomityö, maaliskuu 2007]. Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Espoo. 97+5 s. http://www.water.tkk.fi/wr/)

Tulvan peittävyyskartat ovat saatavilla vastaaville toistuvuuksille myös ilmastonmuutosskenaariolle (2010-2039,
IPCC-skenaario B2).
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