KIIMINKIJOEN TULVARISKIEN HALLINTA

Riskit

Mitä asukkaat toivoivat?

Kiiminkijoen tulvariskit kartoitettiin eri tulvan skenaariolla. Riskikartoitus perustuu täysin tulvakarttoihin (ei mittauksia), joten
vaikka rakennus on tulva-alueella, ei se välttämättä kastu.

Projektin aikana kuultiin jokivarren asukkaita kahdesti.
Ensimmäisellä kyselykierroksella haluttiin tietää mitä mieltä
asukkaat olivat toimenpiteistä ja tavoitteista. Asukkaat pitivät
tärkeinä kaikkia asetettuja tavoitteita. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi koettiin tulvariskialueiden huomioiminen, asukkaiden tulvatietoisuuden lisääminen, toiminta tulvatilanteessa
ja olemassa olevien kohteiden tulvavahinkojen vähentäminen. Tärkeäksi koettiin myös kulkuyhteyksien järjestäminen,
jääpatojen ehkäisy, jälkitoimenpiteet, tulvatiedottaminen ja
varoitusjärjestelmät sekä pelastussuunnitelmat, tulvantorjuntasuunnitelmat ja valmiussuunnitelmat

Tulvaskenaariot:
Tulvan esiintyminen

Kerran 20 vuodessa

Tulvariskialueella
asuu vakituisesti
asukkaita (hlö)

Kastuvia vapaa-ajan
rakennuksia (kpl)

n. 20

alle 300

Kerran 50 vuodessa

n. 70

alle 400

Kerran 100 vuodessa

yli 100

yli 400

Tulva katkaisee kulkuyhteyksiä pitkin Kiiminkijokivartta. Riskikartoituksen mukaan kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla
asukkaita olisi saarroksissa noin 900 henkilöä.
Alakylän koulun Tirinkylän yksikkö saattaa jäädä saarroksiin
kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla, koska vesi voi nousta
Tirintien etelä- ja pohjoispuolelle.

Toisella kierroksella kysyttiin mielipiteitä hallintasuunnitelmasta. Erityisesti nousivat esille uusien asukkaiden informointi tulvariskeistä, tulvauomien palauttamisen tarkempi
tutkiminen, rumpujen suurentaminen ja rumpujen lisääminen paikkoihin, joista vesi ei pääse purkautumaan.

Sähkönjakeluun voi tulla häiriöitä suuremmilla tulvilla, koska
tulvavaara-alueella on useita muuntamoita. Muuntamoiden suojausautomatiikka varmistaa sen, ettei veden noususta aiheudu
vaaraa ulkopuolisille.
Tulvakartoituksen perusteella Kiiminkijokivarressa sijaitsee 3
ympäristöluvallista eläinsuojaa, joille kulku kerran 100 vuodessa
esiintyvällä tulvalla vaikeutuu.
Suurin osa kotivakuutuksista korvaa tulvan aiheuttamat vahingot, jos tulva on poikkeuksellinen. Usein toistuvia tai jokavuotisia tulvia ei korvata. Kaikki yhtiöt pitävät tulvaa poikkeuksellisena, jos tulvan toistuvuus on harvinaisempi kuin kerran 50
vuodessa toistuva tulva.

www.ely-keskus.fi

Mitä tulvariskien hallinnalla on
saavutettu?
•

•
•
•
•
•
•

Tulvauhanalaisille alueille ei kaavoiteta uusia rakennuspaikkoja, rakentamisen lähtökorkeus on kerran 100 vuodessa
toistuvan tulvan korkeus
Tulvauhanalaisille alueille rakennusten käyttötarkoitusten
muutokset ertyistarkkailuun
Sähkön jakelun varmistaminen
Veden jakelun varmistaminen ja viemäreiden tarkastukset
Urheilukentän penkereen mataloittaminen vedenkorkeuksien alentamiseksi jääpatotilanteessa
Useammin kuin kerran 50 vuodessa tulvan alle jäävien
asuintalojen kartoitus
Jäiden sahaus, tulvatilannekuvan tekeminen

Mitä jatkossa voitaisiin tehdä?
•
•
•
•
•
•
•
•

Asukkaiden informointi tulvariskeistä - erityisesti uudet
asukkaat
Pelastussuunnitelmien laatiminen tulvariskialueelle (vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöille)
Tietoisuuden lisääminen omatoimisesta varautumisesta,
kylille yhteiset tulvasuojausvälineet
Automaattiset tulvavaroitukset
Metsäojitusten suunnittelu tulvaherkällä vesistöalueella
Tulvan alle jäävien teiden merkitseminen
Tulvan alle jäävien teiden korotukset ja rumpujen lisääminen
Selvitykset uusista tai suuremmista rummuista

Tulvatilanteen operatiivinen toiminta
ELY-keskus:
Vesitilanteen seuraaminen, ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet, viranomaisten yhteistyön järjestämisestä vastaaminen tulvan
uhatessa ja tulvan aikana, tiedottaminen tulvavaarasta, asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle sekä omaisuutta
suojaaville yhteisöille.

Pelastusviranomainen:
toiminnan suunnittelu ja johtaminen sekä pelastustoiminta tulvan aikana, alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen, yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen

Kunta:
Omien rakenteiden ja toiminnan suojelu tulvan aikana, pelastusviranomaisten tukeminen tulvasuojelussa, evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen.

Tulvakeskus:
Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus vastaa tulvan ennustamisesta, tulvavaroituksista ja
valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä.

Hyödyllisiä nettisivuja
ymparisto.fi: Tulviin varautuminen ja Tulvakartat
Finanssialan keskusliitto: Varaudu tulvaan
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pientalon tulvaturvallisuusopas

www.ely-keskus.fi

