


























Tulvastrategia

Helsingin tulvastrategia 10

tekijöiden vuoksi teoreettisen keskivesi -järjestelmän nollataso ei ole maanpin-
nan korkeuksien suhteen vakio, vaan se muuttuu vuosittain eli esimerkiksi
MW2000 + 0,00  MW2008 +0,00. Taulukkoon 3-1 on koottu eri korkeusjärjestel-
mien erot Helsingissä käytössä olevaan NN–korkeusjärjestelmään.

Taulukko 3-1: NN -korkeusjärjestelmän ero eri korkeusjärjestelmiin Helsingin
mareografilla.

Korkeusjärjestelmä N43 N60 N2000 MW2000 MW2005 MW2010
NN nollatason ero
ko. järjestelmän

nollatasoon
0 mm -50 mm -305 mm -116 mm -112 mm -107 mm

Helsingissä käytössä oleva NN-korkeusjärjestelmä tulee tämän hetkisen näke-
myksen mukaan tulevaisuudessa lähestymään teoreettista keskivettä. Tulva-
näkökulmasta NN-korkeusjärjestelmä palvelee Helsingissä korkeusjärjestelmä-
nä hyvin ainakin seuraavat 100 vuotta. Tämän jälkeen teoreettisen keskivesi-
ja NN–järjestelmän ero voi alkaa kasvaa niin suureksi, että järjestelmien se-
koittaminen johtaa merkittäviin virheisiin vesi- ja rantarakenteita suunniteltaes-
sa tai rakennettaessa.

3.6 Tulvien havainnointiin liittyvät mittauspisteet Helsingin alueella

3.6.1 Merialue

Merentutkimuslaitoksen virallinen merenpinnan korkeutta Helsingin edustalla
mittaava mareografi sijaitsee Kaivopuistossa. Havaintoja siellä on tehty vuodes-
ta 1904 lähtien. Merivedenkorkeus on vaihdellut Kaivopuiston mareografilla
vuosien 1904 - 2006 havaintojen perusteella seuraavasti:

HW =  MWteor. + 1,51  (korkein koskaan mitattu)
MHW=  MWteor. + 0,89  (vuotuisten maksimien keskiarvo)
MW=  MWteor. + 0,01  (keskiarvo)
MLW=  MWteor. - 0,63   (vuotuisten minimien keskiarvo)
LW =  MWteor. - 0,92   (matalin koskaan mitattu)

Edellä esitetyt korkeudet on sidottu merialueilla käytettyyn teoreettiseen keski-
vesi järjestelmään, josta on tarkempi kuvaus kappaleessa 3.5.

3.6.2 Vantaanjoen vesistö

Vesipinnan viettäessä jokivesistössä joen laskusuuntaan päin määritetään ve-
denkorkeudet eri osalla jokea joessa havaittujen tai arvioitujen virtaamien pe-
rusteella. Helsingin alueella Vantaanjoen virtaamasta tehdään havaintoja Ou-
lunkylässä. Oulunkylän virtaama määritetään Vantaanjoen pääuoman (Mylly-
mäen mittauspiste Vantaalla) ja Keravanjoen (Hanalan mittauspiste Vantaalla)
virtaamien summana. Vuosien 1937 - 2004 tehtyjen havaintojen perusteella
virtaama Oulunkylässä on vaihdellut seuraavasti:

HQ = 317 m3/s  (korkein koskaan mitattu)
MHQ = 133 m3/s  (vuotuisten maksimien keskiarvo)
MQ = 16 m3/s  (keskiarvo)
MNQ = 2 m3/s  (vuotuisten minimien keskiarvo)
NQ = 0,6 m3/s  (matalin koskaan mitattu)
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