KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ
4. KOKOUS

Aika:
Paikka:

7.2.2013
klo 13:00-15:00
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallonkatu 8, Seinäjoki

Läsnä:
Aulis Rantala (pj), Etelä-Pohjanmaan ELY
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY
Sari Yli-Mannila, Etelä-Pohjanmaan ELY
Suvi Saarniaho (siht.), Etelä-Pohjanmaan ELY
Minna Uusimäki, Pohjanmaan ELY
Kirsi Latvala, Ilmajoen kunta
Antti Tala, Jalasjärven kunta
Hannu Törrönen, Kauhajoen kaupunki

Rami Linna, Kurikan kaupunki
Jaana Järvi-Laturi, Isonkyrön kunta
Rune Bodbacka, Mustasaaren kunta
Jouni Salosensaari, Vaasan kaupunki
Jyrki Kuusinen, Seinäjoen kaupunki
Kari Pajuluoma, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Ole Wik, Pohjanmaan pelastuslaitos
Kari Roos, Seinäjoen energia

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus ja kokousedustajien toteaminen
Puheenjohtaja Aulis Rantala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Todettiin
paikalla olevat kokousedustajat. Hilkka Jaakolan varahenkilönä toimii Jyrki Kuusinen.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
4. Lapuanjoen tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet
Tulvariskien hallinnan alustavia tavoitteita valmisteltiin syksyn tulvaryhmän kokouksissa.
Loppuvuodesta tavoitteet laitettiin kommenttikierrokselle mm. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen liikenne- ja maatalouspuolelle, vesienhoidon yhteistyöryhmälle, Lapuanjoen ja
Kyrönjoen jokityöryhmien jäsenille. Käytiin läpi muutamat kommentit, joita tavoitteisiin oli
esitetty. Pienten muutosten myötä Kyrönjoen tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet
hyväksyttiin (liite 1).
5. Tulvaryhmän viestintäsuunnitelma
Suvi Saarniaho-Uitto esitteli Kyrönjoen tulvaryhmän viestintäsuunnitelmaa. Käytiin
suunnitelma läpi ja tehtiin siihen pieniä korjauksia. Päätettiin, että tulvaryhmän
viestintäsuunnitelma viedään tulvaryhmän nettisivuille. Kari Pajuluoma Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitoksesta ehdotti, että pelastuslaitosten verkkosivuille voitaisiin lisätä linkit

tulvariskien hallinnan sivuista. Sovittiin, että S.Saarniaho-Uitto toimittaa tiedot
linkitettävistä sivuista. Tieto toimitetaan myös Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle.
6. Tulvariskien hallintasuunnitelma
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S.Saarniaho-Uitto kertoi, että tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksesta
järjestetään valtakunnallinen kolmen kuukauden kuuleminen toukokuusta alkaen. Samassa
yhteydessä kuullaan myös tulvariskien hallinnan alustavista tavoitteista. Käytiin läpi
Varsinais-Suomen ELYn laatimaan kuulemisasiakirjaluonnoksen sisältöä. Kuuleminen
järjestetään vesistöalueittain. Liisa Maria Rautio ehdotti, että kuulemisasiakirja voisi olla
yhteinen Lapuanjoelle, Kyrönjoelle ja Laihianjoelle. Ehdotusta kannatettiin.
7. Ilmajoen tulvariskien hallinnan yleissuunnitelman (2010) esittely
Sari Yli-Mannila esitteli vuonna 2010 valmistunutta Ilmajoen tulvariskien hallinnan
yleissuunnitelmaa. Esitys toimii alustuksena tulvariskien hallinnan toimenpidevaihtoehtojen
tarkastelulle, jota tullaan käsittelemään tarkemmin seuraavassa tulvaryhmän kokouksessa. S.
Saarniaho-Uitto valmistelee seuraavaan kokoukseen alustavan listan mahdollisista
toimenpidevaihtoehdoista. Toimenpidevaihtoehtojen tarkastelu tullaan tekemään
hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksen monitavoitearviointia, jota esitellään myös
seuraavassa kokouksessa tarkemmin. Toimenpidevaihtojen tarkastelu on suunniteltu
toteutettavan syksyllä työpajatyöskentelynä, johon kutsutaan tulvaryhmien lisäksi muita
keskeisiä sidosryhmätahoja. Lapuanjoen ja Kyrönjoen neuvottelukuntien työryhmiltä
selvitetään vielä suostumusta osallistua työhön.
8. Muut asiat
Etelä-Pohjanmaan ELYssä on laadittu alkuvuodesta tulvaturvallisuusopas, joka on käynyt
laajalla kommenttikierroksella tulvaryhmien lisäksi mm. Lapuanjoen ja Kyrönjoen
jokityöryhmillä. Oppaaseen on esitetty runsaasti kommentteja, jonka pohjalta opasta vielä
muokataan. Seuraavaksi opas käännetään ruotsiksi ja toimitetaan taittoon. Tavoitteena on
saada opas vähintään sähköisessä muodossa valmiiksi ennen kevään tulvia.
S.Saarniaho-Uitto esitteli lyhyesti testikarttapalvelua (Linkki testikarttapalveluun:
http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/en/tulvakartat/). Tulvavaarakartat ja tulvariskikartat on
tarkoitus tulevaisuudessa saada karttapalvelun kautta kaikkien käyttöön. Tulvakartat ovat
saatavilla myös Oivasta (ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille). Lisätietoa
kartoituksista
löytyy
Suomen
ympäristökeskuksen
nettisivuilta:
www.ymparisto.fi/tulvakartat.
9. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään 10.4.2013 klo 13 (Etelä-Pohjanmaan ELY). Kokouksen jälkeen
kokouspäivä muutettiin 18.4.2013 klo 13.

Muistion vakuudeksi

Aulis Rantala

Suvi Saarniaho-Uitto

