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1 Taustaa
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) tulivat voimaan kesällä 2010. Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa yhteen tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön
sekä suojelun tarpeet. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden
käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Tulvariskien hallinnan
tavoitteena on vähentää vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Lain ja
asetuksen avulla toimeenpannaan Euroopan unionin tulvadirektiivi (Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta, Euroopan komissio 2007).
Tulvariskien hallintaan kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, mahdollisten merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä toimenpiteiden selvittäminen. Tulvariskien alustavan arvioinnin avulla (määräaika 22.12.2011) etsitään alueet, joilla
tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Näille mahdollisille merkittäville tulvariskialueille
laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat (määräaika 22.12.2013) sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat (määräaika 22.12.2015). Tulvavaarakartalla esitetään tulvan laajuus ja vesisyvyys karttapohjalla tietyllä todennäköisyydellä. Tulvariskikartalla kuvataan puolestaan tietyn suuruisen tulvan aiheuttamat mahdolliset vahingot, mm. seurauksista kärsivien asukkaiden määrä ja ympäristölle haitalliset kohteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet tulvariskien
vähentämiseksi. Vesistötulvien osalta hallintasuunnitelmat laaditaan vesistöalueille, joilla on yksi
tai useampi mahdollinen merkittävä tulvariskialue.
Tulvariskien alustava arviointi luo tärkeän pohjan tulvariskien hallinnalle. Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien alustavasta arvioinnista huolehtii valtion aluehallintoviranomaisena elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY). Kunnat vastaavat hulevesitulvariskien arvioinnista
alueellaan. Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa kerätään tiedot toteutuneista ja mahdollisista tulevaisuuden tulvista ja niiden haitallisista vaikutuksista. Laajoja uusia selvityksiä ei tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä tehdä, vaan se perustuu olemassa olevaan tietoon. Vesistöalueiden tulvariskien alustava arviointi tehdään vesistöalueittain ja meritulvariskien alustava arviointi ELY-keskuksittain. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vesistöalueen ja merenrannikon
merkittävät tulvariskialueet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ehdotuksesta.
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2 Vesistön kuvaus
2.1 Yleistä
Lapuanjoki on merkittävä Pohjanmaan valtavirta. Lapuanjoen vesistöalue (nro 44) sijaitsee EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa ja se kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitoalueeseen (kuva 1). Lapuanjoen vesistöaluetta ympäröivät Kovjoen, Purmonjoen, Ähtävänjoen, Kokemäenjoen, Kyrönjoen ja Kimojoen vesistöalueet.

Kuva 1. Lapuanjoen vesistöalueen sijainti Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. (© SYKE; hallinnolliset rajat © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09)
Lapuanjoen vesistöalue sijaitsee etupäässä kahdeksan kunnan alueella; Uusikaarlepyy, Kauhava,
Lapua, Alajärvi, Seinäjoki, Kuortane, Töysä ja Alavus. Pieniä osia vesistöalueen reunamista sijaitsee myös Vöyrin, Lappajärven, Ähtärin ja Virtain kuntien alueella. Lapuanjoen vesistöalueen tarkempi sijainti on esitetty kuvassa 2.
Lapuanjoen vesistöalue on läntisen Suomen kolmanneksi suurin. Lapuanjoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 4122 km2 ja sen järvisyysprosentti on 2,92 (Ekholm 1993). Lapuanjoen vesistöalueen luonnonolosuhteille on tyypillistä loivapiirteinen topografia, järvien vähäisyys ja maaperän
hienorakeisuus. Lapuanjoen pääuoman pituus on noin 170 km. Tärkeimmät sivuhaarat ovat Nurmonjoki ja Kauhavanjoki. Lisäksi Lapuanjokeen laskevat mm. Lakajoki, Kaarankajoki, Tapaskanluoma (Uitonluoma), Kätkänjoki ja Töysänjoki. Tärkeimmät sivujoet on esitetty kuvassa 5. Taulukossa 1 on esitetty Lapuanjoen sivujoet, joiden valuma-alue on yli 100 km2.
Lapuanjoen latva-alueet sijaitsevat korkeudella N60 +113 m. jokiuoman kaltevuus on kauttaaltaan
pieni. Keskimääräinen vietto on 0,6 m/km. Joen keskiosalla vietto on erityisen pieni. Laajimmilla
tulva-alueilla vietto on vain 0,03 m/km. (Vaasan läänin seutukaavaliitto et al. 1991) Kuvassa 3 on
esitetty Lapuanjoen pääuoman pituusleikkaus.
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Kuva 2. Lapuanjoen vesistöalueen sijainti. (taustakartta © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa
L4659)
Alavuden Sapsalammesta alkava Lapuanjoen päähaara virtaa Pahajoki-nimisenä noin 20 kilometrin matkan säännösteltyihin Alavudenjärveen ja Vähäjärveen. Tämän jälkeen Lapuanjoki jatkuu
suvantomaisena noin kuuden kilometrin matkan Karsinakosken voimalaitokselle. Karsinakoskelta
alaspäin Lapuanjoki virtaa syvässä kanjonissa Sarvikkaankoskille. Sarvikkaankoskien alapuolelta
alkaa noin 20 km pitkä Talinkalmaan ulottuva jokisuvanto, josta Kuortaneenjärven osuus on 11
km. Kuortaneenjärven alapuolella on Talinkalman säännöstelypato, jolla säännöstellään Kuortaneenjärven korkeutta. Kuortaneenjärven ja Lapuan kaupungin keskustan välisellä 30 km matkalla joessa on putousta noin 50 metriä. Jokiosalla toimivat Mäkelänkosken ja Hourunkosken vesivoimalaitokset sekä Lakaluoman mylly. Nurmonjoki laskee Lapuanjokeen Lapuan kaupungin
keskustaajamassa. Lapuan keskustaajaman alapuolelle on rakennettu Poutun pohjapato, joka tasaa
vedenkorkeusvaihteluja ja nostaa alivedenkorkeuksia.
Poutun pohjapadon alapuolella Lapuanjoki on yli 30 km matkalla suvantomainen ja erittäin tulvaherkkä. Tälle jokiosuudelle on rakennettu 17 km matkalle tulvapengerrykset, jotka suojaavat tulvilta Alajoen Itäpuolen, Löyhingin, Haapojan, Ämpin, Saarimaan ja Pernaan alueet. Kauhavanjoki
laskee Lapuanjokeen tällä alueella 11,7 km Poutun pohjapadon alapuolella. Pitkä suvanto-osuus
päättyy Pappilankariin, jonka alapuolinen jokiosuus on koskinen ja suvanto-osuudet ovat lyhyitä.
Tällä jokiosuudella joessa on putousta noin 30 metriä. Joen suuosalla Uudessakaarlepyyssä sijaitsee Stadsforsin vesivoimalaitos.
Lapuanjoen suurin sivujoki Nurmonjoki saa alkunsa Alavuden Iso-Vehkajärvestä. Sen alapuolella
sijaitsevat säännöstellyt Nurmonjoen latvajärvet. Nurmonjoen itäpuolelle on rakennettu Varpulan
5

Tulvariskien alustava arviointi 30.3.2011
ja Hirvijärven tekojärvet, joiden vesi purkautuu Nurmonjokeen Hirvijärven tunnelivoimalaitoksen
kautta. Nurmonjoki on tunnelin suulta alaspäin noin 10 km matkalta padottu Hipin altaaksi. Sen
alapuolella sijaitsevat Nyrhilänkosken ja Emäntäkoulun pohjapadot. Lapuan taajamassa Nurmonjoki yhtyy Lapuanjokeen. Nurmonjoen sivujoen Haapaluoman latvat ulottuvat Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsevan Kalajärven tekojärven alueelle. Kalajärven tekojärven alue on aiemmin kuulunut Lapuanjoen vesistöalueeseen.

Kuva 3. Lapuanjoen pääuoman pituusleikkaus.
Lapuanjoen vesistöalue kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 4, jossa ilmenee myös vesistöalueen läheisyydessä olevat kunnat. Vesistöalueen tärkeimmät taajamat ovat Kuortane, Töysä, Alavus, Nurmo, Lapua, Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä, Jepua ja Uusikaarlepyy.
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Kuva 4. Lapuanjoen vesistöalue ja alueen kunnat. (© SYKE; kuntarajat @ Genimap Oy Lupa
L4659/02)
Taulukko 1. Lapuanjoen vesistöalueen suurimmat (valuma-alue yli 100 km2) sivujoet (Hertta, uomatietokanta 2010, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009).
Nimi
Pituus
Valuma-alueen pinta[km]
ala [km2]
Nurmonjoki
65
865
Kuorasluoma
14
125
Haapaluoma-Lehmijoki
25
114
Töysänjoki
27
292
Hakojoki
8
102
Kätkänjoki
31
256
Kauhavanjoki
44
648
Hirvijoki
37
176
Tapaskanluoma (Uitonluoma)
11
127
Kaarankajoki
24
120
Lakajoki
27
139
Ekoluoma
28
133
Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsee 22 yli 100 ha suuruista luonnonjärveä. Säännöstelyn piirissä
on kaksitoista luonnonjärveä sekä kolme tekojärveä. Vesistöalueen suurimmat järvet ovat Hirvijärven tekojärvi, Kuortaneenjärvi, Kuorasjärvi ja Varpulan tekojärvi, jotka kaikki ovat säännöstel7
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tyjä. Suurimmat järvet on esitetty kuvassa 5. Taulukossa 2 on lueteltu järvet, joiden pinta-ala on
yli 200 ha. Lapuanjoen vesistöalue on voimakkaasti rakennettu. Alueelle on myönnetty useita
kymmeniä lupia vesistön säännöstelyyn, järjestelyyn sekä patojen, voimalaitosten ja tekojärvien
rakentamiseen.
Taulukko 2. Lapuanjoen vesistöalueen suurimmat järvet (pinta-ala yli 200 ha). (Hertta 2010)
Pinta-ala
Säännöstelty
Nimi
[ha]
Kunta
Hirvijärven tekojärvi
1527
x
Seinäjoki, Lapua
Kuortaneenjärvi
1488
x
Kuortane
Kuorasjärvi
1228
x
Alavus
x
Vapulan tekojärvi
454
Seinäjoki
x
Iso Allasjärvi
359
Alavus
x
Jääskänjärvi
348
Alavus
x
Kätkänjärvi
261
Alajärvi
x
Kuotesjärvi
255
Alavus
x
Ranta-Töysänjärvi
244
Alavus
Vetämäjärvi
225
Alavus
Kauhajärvi
219
Lapua
Kuivasjärvi
219
Alavus
Iso Soukkajärvi
216
Alavus
x
Ponnenjärvi
204
Töysä
Kaarankajärvi
204
Kuortane
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Kuva 5. Lapuanjoen vesistön suurimmat järvet ja sivujoet. (© SYKE, Alueelliset ELY-keskukset)
Lapuanjoen vesistöalue voidaan jakaa yhdeksään 2. jakovaiheen osavaluma-alueeseen, jotka ovat
esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Lapuanjoen vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet. (© SYKE, Alueelliset ELYkeskukset)
Lapuanjoen vesistöalue on osin vanhaa merenpohjaa, joka on aikojen saatossa muuttunut maankohoamisen ja maatumisen seurauksena merenrannikosta kiinteäksi mantereeksi. Maan kohoaminen,
joka on seurausta mannerjään painon poistumisesta, jatkuu yhä Itämerellä. Maankohoaminen alueella jatkuu nykykäsityksen mukaan noin 0,7 cm vuodessa. (Kakkuri 1990) Lapuanjoen vesistöalueen maisema on loivapiirteistä ja korkeuserot eivät ole kovin suuria (kuva 7). Lapuanjoen latvaosan korkeimmat alueet sijaitsevat runsaslumisella Suomenselällä ja nousevat noin +110 - +150
metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle (N60). Latvaosan putouskorkeus on melko suuri. Lapuanjoen keskiosalla on tasainen suvantojakso, jossa virtaus on hidasta ja joki tulvii helposti.
Lapuanjoen valuma-alueella maaperän erityispiirteenä ovat happamat sulfaattimaat, jotka ovat
muodostuneet Litorina-vaiheen aikana yli 4000 vuotta sitten. Happamien sulfaattimaiden alemmissa kerroksissa on sulfideja, jotka joutuessaan tekemisiin ilman hapen kanssa hapettuvat rikkihapoksi. Näille maille on nimensä mukaisesti tyypillistä happamuus ja tavanomaista suurempi
rikkipitoisuus. Happamissa oloissa myös metallit liukenevat maasta. Liuenneet metallit sekä veden
pH-arvoa laskeva rikkihappo saattavat aiheuttaa merkittäviä ongelmia vesieliöstölle. Happamat
sulfaattimaat sijaitsevat pääosin +80 m korkeuskäyrän alapuolella
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Kuva 7. Korkeussuhteet Lapuanjoen vesistöalueella (Korkeusmalli, ruutukoko 25 m). (© SYKE,
Alueelliset ELY-keskukset; topografia © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08)
2.2 Hydrologia
Pohjanmaan jokien tapaan Lapuanjoelle on tunnusomaista suuret virtaamavaihtelut ja tulvimisherkkyys. Virtaama on tyypillisesti suurimmillaan keväisin lumen sulamisen seurauksena. Kesäisin joen virtaamat ovat tavanomaisesti pieniä, mutta kasvavat syksyä kohti mentäessä. Lapuajoen
tulvat eivät niinkään johdu suuresta vesimäärästä vaan jokilaakson morfologisista piirteistä, tasaisuudesta ja uoman pienuudesta. Suurimpana ongelmana alueella on kevättulvahuipun jyrkkyys,
mikä on osittain seurausta tehokkaasta metsä- ja pelto-ojituksesta sekä vesistöalueen vähäjärvisyydestä ja järvien sijoittumisesta latva-alueille. Tämä lisää virtaamavaihteluita. Esimerkiksi Pappilankarin asteikolla Alahärmässä jaksolla 1931-1970 suurin vedenkorkeusvaihtelu oli 5,54 m
ennen huomattavien säännöstelyjen toteuttamista. (Ympäristöhallinnon HYDRO-tietokanta 2010)
Lapuanjoen pääuoman keskivirtaama (MQ) Kepon mittausasemalla on noin 34 m3/s. Alin mitattu
virtaama (NQ) Kepossa on 0,8 m3/s. Suurimmillaan virtaama (HQ) Kepossa on ollut 320 m3/s
vuonna 1984. (Ympäristöhallinnon HYDRO-tietokanta 2010)
Lapuanjoen järvipinta-ala on vähentynyt järvenlaskujen seurauksena vuosien 1797 ja 1980 välillä
5100 hehtaarilla. Tekojärvien rakentaminen on pienentänyt vähenemää merkittävästi. Koska tekojärvissä keväinen vedenpinnannousu on moninkertainen luonnonjärviin verrattuna, on järviin varastoituva vesimäärä nykyään suurempi kuin vuonna 1797 (Turunen 1985). Toisaalta Lapuajoen
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keskiosan peltoalueiden pengertäminen on poistanut luontaisia tulva-alueita. Tekojärvien rakentamisella on saatu kompensoitua pengerrysalueiden aiheuttamia hydrologisia olosuhdemuutoksia.
Virtaaman ylittäessä keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuvuuden, otetaan käyttöön myös osa
pengerretyistä alueista tulvaa leikkaavana varastotilavuutena. Osa tulvavesistä päästetään tuolloin
pengerrysalueille.
Vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja on Lapuanjoella suoritettu jatkuvasti vuodesta 1912 lähtien.
Nykyisin käytössä olevia jatkuvatoimisia vedenkorkeuden havaintoasemia on 17 ja virtaaman havaintoasemia 12. Toiminnassa olevien havainnointiasemien sijainnit on esitetty kuvassa 8. Lapuanjoen vesistöalueella on lisäksi ollut käytössä useita hydrologia havaintoasemia, joiden havainnointi on lakkautettu. Kaikkien asemien havainnot on kuitenkin tallennettu ympäristöhallinnon
HYDRO-tietokantaan. Taulukkoon 3 on kerätty vedenkorkeuden ja virtaamahavaintoasemien tietoja.
Lapuanjoen latvoilla Alavuden Kaidesluomalla on valtakunnallisiin pieniin valuma-alueisiin kuuluva Kaidesluoman mittausasema, josta saadaan päivittäiset valuntatiedot. Mittauksia on tehty
vuodesta 1959 lähtien. Lumen vesiarvoja havainnoidaan lumilinjamittauksilla Alavuden Taipaleen
ja Kaidesluoman sekä Lehtimäen Länsikylän havaintopaikoilta. Vesistömallijärjestelmän ennusteiden tarkentamista varten tehdään lisäksi keväisin muutamia lumen vesiarvomittauksia. Lumen
vesiarvo ilmaisee lumessa olevan veden määrää eli vesikerroksen paksuutta, joka lumen sulaessa
syntyy. Lumen vesiarvon maksimiarvot ajoittuvat Lapuanjoen vesistöalueella keskimäärin maaliskuun puoliväliin.

Kuva 8. Vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoasemat Lapuanjoella. (© SYKE, Alueelliset ELYkeskukset).
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Suurimmat lumen aluevesiarvot havaintojaksolla 1946-1991 Kepon alueella ovat olleet vuosina
1953 (180 mm), 1966 (171 mm), 1984 (167 mm) ja 1988 (161 mm). Aluesadantaa on havainnoitu
vuosina 1911-1981 Pappilankarin ja Kepon alueilla sekä vuosina 1961-1981 Nurmon alueella.
Aluesadannan kuukausikeskiarvojen ennätykset jaksolla 1911-1981 Kepossa on tehty elokuussa
1967 (213 mm), heinäkuussa 1934 (163 mm) ja heinäkuussa 1953 (155 mm) (Ympäristöhallinnon
HYDRO-tietokanta 2010). Nykyään sadantatiedot saadaan Ilmatieteen laitokselta. Kuortaneenjärvellä on havainnoitu vuodesta 1931 lähtien jäätymistä ja jäänlähtöä. Nykyisin toiminnassa olevat
lumilinjamittauspisteet ja valunnan havaintoasemat on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9. Lumilinjamittauspisteet ja valunnan havaintoasemat Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, Alueelliset ELY-keskukset)

Taulukko 3. Hydrologinen havaintoverkko Lapuanjoen vesistöalueella (Ympäristöhallinnon
HYDRO-tietokanta 2010).
a) Vedenkorkeusasemat N60 (m)
Havaintopaikka

Käytössä

F
[km2]
4400100 Kuortaneenjärvi
19.11.1929 alkaen
1266
4400110 Töysänjoki
1.5.1950 alkaen
274
4400111 Rantatöysänjärvi, mt.silta 1.1.1981-31.12.2005 4400112 Jääskänjärvi
1.1.1965 alkaen
45
4400113 Kuotesjärvi
1.1.1966 alkaen
123
13

L
[%]
4,60
4,10
9,60
9,70

MW* HW*
[m]
[m]
75,76 78,07
102,44 104,08
106,92 107,73
104,01 105,06
112,82 113,38

NW* MHW*
[m]
[m]
74,89 76,74
101,92 103,41
106,51 107,31
102,65 104,60
112,23 113,32

MNW*
[m]
75,21
102,12
106,66
103,40
111,93
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4400114 Vähä-Allasjärvi
4400115 Iso-Allasjärvi
4400116 Kuorasjärvi
4400117 Saarijärvi
4400118 Saukkojärvi
4400120 Karan silta
4400140 Kätkänjärvi
4400200 Nurmonjoki, Nurmo
4400210 Hirvijärvi
4400220 Varpulan tekojärvi
4400300 Lapua
4400310 Tampparinkoski
4400320 Kauhavanjoki
4400400 Lapuanjoki, Liinamaa
4400420 Lapuanjoki, Pouttu
4400500 Pappilankari
4400600 Keppo
4400610 Keppo
4400800 Uusikaarlepyy, ylä
4400910 Uusikaarlepyy, ala

1.1.1965-6.1.1978
1.1.1965 alkaen
1.1.1965 alkaen
1.1.1965 alkaen
1.1.1965 alkaen
5.9.2002 alkaen
1.6.1992 alkaen
4.7.1932-31.12.1978
1.5.1984 alkaen
13.1.1967 alkaen
1.1.1912-30.6.1980
1.5.1980 alkaen
21.4.1955 alkaen
20.4.1955 alkaen
5.9.2002 alkaen
11.11.1929-30.9.1993
6.11.1929-31.12.1958
4.2.1935 alkaen
1.5.1999-31.12.2005
5.1.1928-31.12.1995

1446
40
715
0
71
2590
1671
641
3540
3671
3949
3949
4122
4122

4,30
5,30
0,0
4,10
3,70
0,70
3,40
3,30
3,0
3,0
2,90
2,90

115,51
115,69
106,00
105,62
107,17
74,06
149,22
34,03
88,10
91,13
25,52
33,85
28,57
23,89
26,20
22,16
20,46
20,56
8,91
-

116,40
116,48
106,85
106,58
107,58
75,61
149,72
36,68
89,01
92,33
28,93
35,42
32,65
27,10
28,05
26,25
22,65
22,78
9,20
3,12

114,47
114,87
103,92
104,81
105,31
70,14
147,91
33,08
85,24
86,60
24,45
33,19
23,79
18,53
26,01
20,71
19,59
19,58
8,65
-

115,95
116,12
106,28
105,79
107,29
74,86
149,62
35,69
88,80
92,12
27,79
34,76
30,06
25,92
27,07
24,69
21,89
22,07
9,19
2,03

115,22
114,87
105,62
105,48
106,94
72,59
148,77
33,52
86,60
88,72
24,87
33,47
26,53
22,28
26,09
21,26
19,87
19,93
8,73
-

F
[km2]
4400110 Töysänjoki
1.5.1980 alkaen
274
4400112 Jääskänjärvi
6.5.1970 alkaen
45
4400113 Kuotesjärvi
6.5.1970 alkaen
123
4400114 Vähä-Allasjärvi
1.8.1999 alkaen
4400115 Iso-Allasjärvi
1.8.1999 alkaen
4400116 Kuorasjärvi
2.10.1970 alkaen
4400140 Kätkänjärvi
2.12.1970 alkaen
40
4400200 Nurmonjoki
1.1.1933-31.5.1975 715
4400220 Varpulan tekojärvi
12.3.1970 alkaen
71
4400251 Hirvikoski + Nurmonjoki 1.8.1999 alkaen
716
4400310 Tampparinkoski
1.5.1980 alkaen
1671
4400320 Kauhavanjoki
25.4.1958-31.10.1993 4400500 Pappilankari
1.1.1931-30.9.1993 3671
4400600 Keppo
1.1.1931-31.12.1956 3949
4400610 Keppo
1.1.1957 alkaen
3949
4400850 Uusikaarlepyy
1.1.1970 alkaen
4122

L
[%]
4,10
9,60
9,70
5,30
7,50
3,70
3,30
3,0
3,0
2,90

MQ**
[m3/s]
2,6
1,19
0,30
0,07
0,85
1,11
0,37
6,1
0,50
4,8
15,1
9,9
31
30
34
31

HQ**
[m3/s]
37
5,4
4,7
4,1
4,6
6,7
5,0
82
5,0
33
118
55
315
314
320
331

NQ**
[m3/s]
0,06
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
0,78
0,90
1,00
0,80
0,00

MHQ**MNQ**
[m3/s] [m3/s]
18,8
0,24
4,0
0,10
1,99
0,10
0,96
0,02
3,5
0,06
4,0 0,13
2,9
0,08
47
0,69
2,3
0,17
17,1
0,04
73
1,64
45
12,6
183
3,6
188
3,3
199
3,5
162
2,8

b) Virtaama (m3/s)
Havaintopaikka

Käytössä oloaika

Virtaama- ja vedenkorkeushavainnot vuoden 2009 loppuun saakka. Joissakin havainnoissa jonkin verran puutteita, jonka vuoksi keskiarvot eivät
ole kovin tarkkoja. * MW= keskivedenkorkeus, HW= ylivedenkorkeus, NW= alivedenkorkeus, MHW= keskiylivedenkorkeus, MNW= keskialivedenkorkeus- ** MQ= keskivirtaama, HQ= ylivirtaama, NQ= alivirtaama, MHQ= keskiylivirtaama, MNQ= keskialivirtaama.

2.3 Maankäyttö ja luonnonsuojelu
Lapuanjoen vesistöalue on pääosin metsää ja suota (yli 70 %). Myös peltojen osuus (noin 22 %)
on huomattavan suuri. Lapuanjoen vesistöalueen maankäyttö on tehokasta ja metsä- ja peltoojituksia on alueella tehty paljon. Maanviljely on keskittynyt jokilaaksoihin, joissa sijaitsevat viljavimmat pellot. Pelloista huomattava osa sijaitsee Lapuanjoen tasaisella keskiosalla. Maatalouden
osuus alueen elinkeinoista on keskimääräistä huomattavasti suurempi.
Rakennetut alueet Lapuanjoen vesistöalueella sijoittuvat pääosin joen varrella sijaitseviin taajamiin, joista suurin on Lapua. Lapuanjoen vesistöalueella asutus on usein nauhamaisesti levittäytynyt jokitörmille. Alueen asutusta käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa (2.4 Asutus ja
kulttuuriperintö). Taulukossa 4 sekä kuvassa 10 on esitetty Corine 2000-aineiston mukainen
maankäyttö Lapuanjoen vesistöalueella.
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Taulukko 4. Maankäyttö Lapuanjoen vesistöalueella (Corine 2000).
Maankäyttöluokka
Pinta-ala [ha]
Rakennetut alueet
19 578
Maatalousalueet
89 694
Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
264 740
Kosteikot ja avoimet suot
26 915
Vesialueet
11 279

%
4,7
21,8
64,2
6,5
2,7

Kuva 10. Corine-aineiston mukainen maankäyttö Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, Alueelliset ELY-keskukset; maankäyttö © Corine 2000)
Lapuanjoen vesistöalueella ei sijaitse vesipuitedirektiivin mukaisia Natura 2000-alueita, mutta
vesistöalueella sijaitsee kokonaan tai osittain 14 muuta Natura-aluetta. Lapuanjoen vesistöalueella
sijaitsee useita vedenottamoita, jotka ovat pääasiassa pohjavedenottamoita. Alueella sijaitsee myös
kaksi pintavedenottamoa. Nurmonjoen vedenottamo Seinäjoella ottaa Nurmonjoen vettä lähinnä
Atria Oy:n tarpeisiin. Alavuden Iso-Valkealammelta ottaa vetensä Sulkavankylän vedenottamo,
jonka vettä käyttää yli 180 kiinteistöä. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009)
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2.4 Asutus ja kulttuuriperintö
Lapuanjoen vesistöalue sijaitsee pääosin Alavuden, Kuortaneen, Lapuan, Kauhavan, Seinäjoen,
Töysän ja Uudenkaarlepyyn kuntien alueella. Tämän vuoksi asutuksen määrää ja sijaintia Lapuanjoella tarkastellaan näiden seitsemän kunnan alueilla. Seinäjoen kaupungin väestöstä suurin osa
sijoittuu Kyrönjoen vesistöalueelle. Seinäjoen kaupungista lähinnä Nurmon keskustaajaman ja
Nurmonjokivarren asutukset sijoittuvat Lapuanjoen vesistöalueelle. Taulukossa 5 on esitetty edellä mainittujen kuntien asukasmäärät kokonaisuudessaan vuonna 2009 sekä ennusteet vuodelle
2025. Väestön määrän kehittymistä ei ole arvioitu vesistöaluekohtaisesti, mutta arvioissa voidaan
käyttää suuntaa-antavasti vesistöalueella olevien kuntien väestökehitystä. Tilastokeskuksen (2009)
arvioiden mukaan väkiluku tulee kasvamaan Seinäjoen, Lapuan, Töysän ja Uudenkaarlepyyn kunnissa vuoteen 2025 mennessä. Muissa vesistöalueen kunnissa väkiluvun ennustetaan vähenevän.
Koko vesistöalueella asuu rakennus- ja huoneistorekisterin (2008) tietojen perusteella noin 56 200
pysyväluonteista asukasta (väestörekisterikeskus), joista noin 60 % asuu jokivarren läheisyydessä
ja noin 13 % järvien läheisyydessä. Tämän lisäksi vesistöalueella asuu noin 600 tilapäistä asukasta. Asutus keskittyy pääosin Uudenkaarlepyyn, Alahärmän, Ylihärmän, Kauhavan, Lapuan, Nurmon, Kuortaneen ja Alavuden taajamiin. Taajamien, kylien ja maaseutuasutuksen sijoittuminen
Lapuanjoen vesistöalueella on esitetty kuvassa 11.
Taulukko 5. Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsevien keskeisten kuntien väestö vuonna 2009
ja ennustettu väestökehitys vuoteen 2025. (Tilastokeskus 2009)
Kunta
Alavus
Kauhava
Kuortane
Lapua
Seinäjoki
Töysä
Uusikaarlepyy
Yhteensä

2009
9 395
17 545
3 983
14 326
57 024
3 191
7 452
112 916

2025
9 054
16 476
3 671
14 948
66 955
3481
7817
122 402

Muutos
- 3,6 %
- 6,1 %
-7,8 %
+ 4,3 %
+ 17,4 %
+ 9,1 %
+ 4,9 %
+ 8,4 %
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Kuva 11. Yhdyskuntarakenne Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, Alueelliset ELY-keskukset;
asutusalueet© VTJ/VRK 4/2010)
Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristö muodostuu kolmesta erilaisesta osakokonaisuudesta; rakennusperintö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset. Rakennusperintöä ovat
rakennukset ja rakennetut alueet sekä erilaiset rakenteet, kuten esimerkiksi tiet ja sillat. Kulttuurimaisema on maisema, jossa ihmisen vaikutus on nähtävissä. Siinä näkyy miten ihmisen toiminta
on sopeutunut ja hyödyntänyt luonnon elementtejä, maaperää, topografiaa ja ilmastoa. Kiinteät
muinaisjäännökset ovat säilyneitä jälkiä muinoin eläneiden ihmisten toiminnasta. Kulttuurimaisemaan tulvat vaikuttavat etupäässä niihin varautumisen ja sopeutumisen kautta. Esimerkiksi tulvariskien minimoimiseksi rantaan rakentamista voi olla tarvetta rajoittaa. Tulvien aiheuttamat ongelmat rakennetulle kulttuuriympäristölle voivat olla moninaiset. Tulvavesi vaurioittaa rakennuksia. Kuivatusvaiheessa puolestaan voi huonon kuivauksen seurauksena syntyä haitallisten mikroorganismien kasvua. Vesistöjen tulviminen voi myös aiheuttaa haittoja muinaisjäännöksille. Vesistöjen rannoilla olevat muinaisjäännökset saattavat rantojen myötä sortua veteen. Lisäksi tulvat
saattavat kuljettaa mukanaan maa-aineista, joka voi peittää muinaisjäännöksen. (Berghäll ja Pesu
2008)
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Kuva 12. Antilan talo Lapuan keskustassa tulva-aikaan keväällä 2010. (Katja Haukilehto)
Lapuanjoen vesistöalueella esiintyy useita esihistoriallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka ovat
etupäässä kivi- tai hautaröykkiöitä sekä asuinpaikkoja. Löytöjä on runsaasti Lapuanjoen alajuoksulla Uudenkaarlepyyn alueella ja Lapuanjoen yläosalla lähinnä Kuortaneella ja Alavudella. Löydöt ovat enimmäkseen kivikautisia, mutta löytöjä on myös paljon rautakaudelta. Kulttuuriympäristökohteet Lapuanjoen vesistöalueella on esitetty kuvassa 13.
Museoviraston laatiman valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin (2009) perusteella Lapuanjoen vesistöalueella olevia valtakunnallisesti merkittäviksi
luokiteltuja kulttuuriympäristöjä on 23 kappaletta:
-

Lehtimäen kirkkomaisema (Alajärvi)
Alavuden kirkko ja Muistojen kappelin alue (Alavus)
Alavuden rautatieasema (Alavus)
Alahärmän kirkonseutu (Kauhava)
Kantolan kylän raittiasutus (Kauhava)
Kauhavan ilmasotakoulu (Kauhava)
Sippolanmäen taloryhmä (Kauhava)
Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta (Kauhava)
Ylihärmän kirkonseutu (Kauhava)
Kuortaneen kirkko ja kirkonseutu (Kuortane)
Kuortaneen pohjalaistalot; Nisula, Ruismäki, Kuhajärvi ja Viitala (Kuortane)
Ruonan kylä ja Haapaniemen pappila (Kuortane)
Lapuan Patruunatehdas (Lapua)
Lapuan rautatieasema (Lapua)
Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (Lapua)
Nurmon kirkonseutu (Seinäjoki)
Tuurin rautatieasema (Töysä)
Villa Manner (Töysä)
Pohjanmaan teollisuuden kartanot: Kiitola, Juthbacka ja Keppo (Uusikaarlepyy)
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-

Skrivarsin raittiasutus (Uusikaarlepyy)
Topeliuksen lapsuudenkoti Kuddnäs (Uusikaarlepyy)
Uudenkaarlepyyn historiallinen keskusta (Uusikaarlepyy)
Uudenkaarlepyyn seminaari ja Seminaarikatu (Uusikaarlepyy)

Kuva 13. Kulttuuriympäristökohteet Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, Alueelliset ELYkeskukset; Museovirasto)
2.5 Kaavoitus
Maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella, joita laaditaan maakuntatasolla ja kuntatasolla. Viime vuosien vahingollisten tulvien ja ilmastonmuutoksen tuomien kysymysten myötä on
alettu kiinnittää enemmän huomiota tulvariskien vähentämiseen rakentamisen ja maankäytön ohjauksessa. Tulvariskien hallintaa käsitellään eri kaavatasoilla seuraavasti (Ympäristöministeriö
20/2008):
Maakuntakaava
- Tulvakartoitukset ja tulvavaara-alueiden alueidenkäytön ohjaus
- Veden virtausten tarkastelu valuma-alueittain ja niiden hallintaan liittyvät alueidenkäyttöratkaisut
- Tulvien takia kasvavan ravinnekuormituksen hallinta alueidenkäyttö ratkaisuilla
- Pitkän aikavälin muutoksien ennakoiminen ja varautuminen esimerkiksi infrastruktuurissa
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Yleiskaavat
- Tulvavaara-alueiden alueidenkäytön ohjaus
- Tulvareittien ja viivytyksen tilavaraukset
- Hulevesien määrän ja ympäristövaikutusten hallinta
- Erityisesti rantaosayleiskaavat: rakennusten korkeusasemat, suojavyöhykkeet
Asemakaavoitus
- Rakentamisen edellytykset: rakennuspaikan ja rakennuksen alimmat korkeudet (määrittäminen vesistöjen varsille mittava työ), tulvalle herkkien toimintojen sijoittamiskielto tulvavaara-alueille
- Tulvia kestävät rakenneratkaisut
- Tilapäiset ja pysyvät tulvasuojelurakenteet
- Hulevesien varastointi- ja erityiskäsittelyt
- Katurakentamisen korkeusaseman määritys
- Istutukset ja muu vihersuojaus
Pääosalla Lapuanjoen vesistöaluetta on voimassa ympäristöministeriön 23.5.2005 vahvistama Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Vesistöalueen alaosalla on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava.
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan 21.12.2010. Pohjanmaan maakuntakaavassa on huomioitu tulvaherkät alueet siten, että kylämerkintöjä koskeviin suunnittelumääräyksiin on sisällytetty lause: rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Maankäytön suunnittelu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa on esitetty liitteessä 1. Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liiton Internet-sivuilla (www.epliitto.fi) ja Pohjanmaan maakuntakaava Pohjanmaan liiton Internet-sivuilla (www.obotnia.fi).
Maakuntatason kaavasuunnittelun lisäksi kaavoitusta ohjaavat yleis- ja asemakaavoitus, joissa
tulvien vaikutus huomioidaan tarkemmin. Yleiskaavassa määritetään alueen kehityksen suuret
linjat sekä kaava-alueiden käyttö yleispiirteisesti, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti sekä myös tulvavaara-alueen laajuus. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja
jos asemakaavaa ei ole laadittu, rakennetaan yleiskaavan mukaan.
Lapuanjoen vesistöalueella yleiskaavoitus ja asemakaavoitus ovat sijoittuneet lähinnä taajamaalueille sekä järvien rannoille. Lapuanjoen vesistöalueella voimassa olevat yleiskaavat:
- Keskustan osayleiskaava, Lapua
- Keskustaajaman osayleiskaava ja Alahärmän Kuukanmän osayleiskaava, Kauhava
- Keskeisten alueiden osayleiskaava, Nurmon keskustan osayleiskaava, Roveksen osayleiskaava 2025, Seinäjoki
- Keskustan ja Mäyryn osayleiskaava 2020, Kuortane
- Lehtimäen Kirkonkylä-Keskikylä osayleiskaava, Alajärvi
- Tuurin ja ympäristön yleiskaava, Töysä
- osayleiskaava merenläheisille kylille, Uusikaarlepyy
- Rantaosayleiskaavat osa 1 ja osa 2 (käsittävät yhteensä 88 järveä), Alavus
- Lehtimäen rantayleiskaava, Alajärvi
Lapuanjoen vesistöalueella on valmisteilla mm. Kaarankajärven yleiskaavoitus ja Länsirannan
yleiskaavalaajennus Kuortaneella, Veneskosken osayleiskaava ja Mäenkylän osayleiskaava Seinäjoella, Keskustan yleiskaavan tarkistus Lapualla sekä Ylihärmän osayleiskaava Kauhavalla.
Kuvassa 14 on esitetty Lapuanjoen vesistöalueen sekä sen läheisyydessä voimassa olevat kaavoitukset. Yleiskaavoista kuvassa on esitetty vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat
(ts. ennen v. 2000 kunnanvaltuuston hyväksymät) sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset, v.
2001–2007 aikana hyväksytyt yleiskaavat. Asemakaavoitetut alueet kuvassa sisältävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä vuoteen 2000 asti voimassa olleen rakennuslain mukaisia asemakaavoja.
Ranta-asemakaavoja Lapuanjoella on useita.
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Lapuanjoen vesistöalueella suurimpia asutuksen laajentumisalueita ovat olemassa olevat taajamat
sekä jokivarsi. Suurinta asutuksen laajentuminen on Lapualla ja Seinäjoella Nurmon alueella. Erityisesti Nurmonjoen ranta-alueiden asutus lisääntynee lähivuosina. Kauhavalla Alahärmän taajaman asutus ja Uudessakaarlepyyssä Jepuan kylä laajenevat Lapuanjoen ranta-alueilla. Järvien rannoilla vapaa-ajan asutus tulee lisääntymään. Lisätietoa kaavoituksista löytyy kuntien Internetsivuilta.

Kuva 14. Yleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat Lapuanjoen vesistöalueella ja sen läheisyydessä. (© SYKE, Alueelliset ELY-keskukset)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa lausuntoja alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta kaavoittajille ja poikkeuslupahakemuksiin. Alin suositeltava rakentamiskorkeus perustuu keskimäärin kerran 100 vuodessa tapahtuvan tulvan vedenkorkeuteen, johon lisätään jokivesistössä tapauskohtainen lisäkorkeus.
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Kuva15. Haapojanluoman tulvaa keväällä 2010 (Katja Haukilehto)
2.6 Tulvasuojelu ja vesistöjen käyttö
Tulvasuojelutyöt
Lapuanjoen vesistöalueella on suoritettu tulvasuojelutöitä jo 1800-luvulta lähtien. 1800-luvun jälkipuoliskolla viljelypinta-alaa pyrittiin yleisesti lisäämään järvenlaskuilla. Lapuanjoen vesistöalueella laskettiin vuosina 1850-1899 yhteensä 31 järveä. Tulvat koettiin Lapuanjoella yhä merkittävämpänä ongelmana. Vuosina 1894-1913 toteutettiin Lapuanjoen vesistöalueella useita tulvien
alentamiseen tähtääviä perkaustöitä, joista huomattavimpia olivat (Turunen 1985):
- koskien perkaukset Alahärmässä, Jepualla ja Uudessakaarlepyyssä 1894-1897
- Nurmonjoen vedenkorkeuden säännöstely Nurmossa 1894-1903
- Orhenluomanpuron ja Karikosken perkaus Kauhavalla 1897-1903
- Hirvijoen säännöstely sekä Heinäluoman puron ja Kauhavanjoen Jylhänkosken perkaus
Kauhavalla ja Lapualla 1897-1903
- Lehmijoen perkaus Peräseinäjoella 1900-1901
- Kauhavanjoen säännöstely ja Kauhajärven lähinevojen ojitus Kauhavalla ja Lappajärvellä
1902-1904 ja 1907
Joen sivu-uomien perkaukset ja nevojen kuivatukset pahensivat tulvia joen pääuomassa. Vuonna
1907 valmistui suunnitelma, jonka tarkoituksena oli poistaa kesätulvat Lapuan ja Alahärmän välisiltä alankomailta. Kevättulvien torjunta todettiin tuolloin mahdottomaksi kustannussyistä. Jepuan
Keponkosken ja Alahärman Filppulankosken väli perattiin 1909-27. Filppulankosken ja Lapuan
kirkonkylän välinen jokiosa perattiin vuosina 1928-36. (Kujanpää 2002)
Vuosina 1937-1940 suoritettiin Kuortaneenjärven luusuan perkaus, johon liittyi Kuortaneenjärven
säännöstely. Perkauksien ansiosta Kuortaneenjärven tulvakorkeus laski 80 cm. Samalla alenivat
myös alimmat vedenkorkeudet noin 40 cm.
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1950-luvun alkupuolella kasvoivat paineet tehokkaamman tulvasuojelun aikaansaamiseksi. Laajat
ojitukset valuma-alueella olivat kasvattaneet tulvahuippuja. Lapuanjoen latvavesistöissä toteutettiin seuraavat vesistötyöt:
- Kärppä- ja Karsinakosken perkaus 1953-59
- Töysänjoen perkaus 1956-60
- Lehmijoen perkaus 1956-60
- Hirvijoen perkaus 1957-59
Kevään 1953 tulva aiheutti Lapuanjoella huomattavat vahingot. Tuolloin pidetyssä tulva-alueiden
viljelijöiden kokouksessa vaadittiin valtiota huolehtimaan Lapuanjoen tulvasuojelun suunnittelusta
ja toteutuksesta. Valtion vastaus vaatimukseen oli myönteinen ja suunnittelu alkoi Lapuanjoella.
Suunnittelua tehtiin sekä maataloushallituksen että tie- ja vesirakennushallituksen toimesta. Kilvan
Lapuanjoen tulvasuojelujen toteuttamisesta voitti maataloushallitus. Vuonna 1962 voimaan tullut
vesilaki paransi tulvasuojelun toteutusedellytyksiä. Nyt voitiin rakentaa säännöstelyä myös maatalouden tulvasuojelun tarpeisiin, kun se aikaisemmin oli ollut mahdollista vain voimatalouden tarpeisiin. (Kujanpää 2002)
Lapuanjoen ja sen sivujokien järjestelysuunnitelmaan sisältyi perkausten ja järvien säännöstelyjen lisäksi uusia tulvien torjuntakeinoja kuten pumppupengerryksiä ja tekojärviä. Uusien keinojen käytön mahdollistivat mm. kehittyneempi työkonekalusto ja sähköverkon parantuminen.
Suunnittelussa otettiin huomioon tulvasuojelun ohella myös muut vesistön käyttömuodot. Suunnittelu jaettiin vesioikeuden lupakäsittelyä, rahoitusta ja töiden toteuttamista varten vaiheisiin I-V.
Joitakin vaiheita täydennettiin ja muutettiin vielä myöhemmin.
Lapuanjoen järjestelyn I vaiheeseen kuuluivat työt toteutettiin vuosina 1958-78. I vaihe sisälsi
Nurmonjoen Latvajärvien säännöstelyn ja Varpulan tekojärven rakentamisen, Nurmonjoen perkauksen sekä Lapuanjoen Itäpuolen pengertämisen Lapuan keskustan ja Kauhavanjoen välillä. I vaiheella saatiin suojattua Lapuan tulva-aluetta 1750 ha ja Nurmonjoen tulva-aluetta 850 ha. Erillisenä hankkeena toteutettiin vielä Allasjoen perkaus vuosina 1979-80.
Lapuanjoen järjestelyn II vaiheeseen sisältyivät Kätkänjoen alaosan perkaus, Ranta-Töysänjärven
järjestely ja Kätkänjärven säännöstely. Hanke toteutettiin vuosina 1968-79. Järjestelyllä suojattiin
tulvilta 200 ha peltoa. Lisäksi järvien tulvavesivarasto kasvoi.
Lapuanjoen järjestelyn III vaihe käsitti Hirvijärven tekojärven rakentamisen ja Löyhingin tulvaalueen pengertämisen. Hanke toteutettiin 1968-79 ja sillä suojattiin tulvita 2050 ha, josta 1750 ha
oli peltoa.
Lapuanjoen järjestelyn IV vaihe ja III vaiheen muutos käsittivät Hirvijärven ja Varpulan tekojärvien korottamisen, Ämpin ja Haapojan pengerrykset Kauhavalla ja Ylihärmässä. Lisäksi hankkeeseen sisältyivät Tiisijärven säännöstely, Hipin allas, Lapuanjoen perkaus ja Poutun pohjapadon
rakentaminen. Tulvilta saatiin suojattua tällä hankkeella 1270 ha. Hanke toteutettiin vuosina 19601979 Hipin allasta ja Poutun patoa lukuun ottamatta. Hipin allas rakennettiin vuosina 1986-88 ja
Poutun pato vuosina 1990-1991. Tähän toteutusvaiheeseen liittyi myös Lapuan Sähkö Oy:n toteuttama Hirvikosken voimalaitos Hirvijärven tekojärven yhteyteen. Voimalaitos otettiin käyttöön
vuoden 1973 lopulla.
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Kuva 16. Tulvapengertä Haapojan pengerrysalueella keväällä 2010. (Katja Haukilehto)

Lapuanjoen järjestelyn V vaihe sisälsi Kauhavanjoen yläosan perkauksen ja pohjapatojen rakentamisen. Perkauksen hyötypinta-ala on 1070 ha. Hanke toteutettiin vuonna 1965-78.
Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vaiheiden täydennys käsitti Nurmonjoen Emäntäkoulun ja Nyrhilänkosken pohjapadot. Hankkeen tavoitteena oli Nurmonjoen rantojen vakavoittaminen ja vesimaiseman parantaminen. Hanke toteutettiin vuosina 1981-88. (Kujanpää 2002)
Näiden Lapuanjoen järjestelyvaiheiden jälkeen toteutettu Kauhavanjoen varrella Saarimaan pengerrys vuosina 1993-1995 ja Pernaan pengerrys vuosina 2004-2007. Näillä hankkeilla on tulvilta
saatu suojattua yhteensä 448 ha. Ahvenjoen alaosan tulvasuojelu Alavudella on toteutettu vuosina
1994-98. Kuortaneenjärven säännöstelyä on tarkistettu vuonna 1991. Lapuanjoelle Lapuan taajaman yläpuolelle rakennettiin vuonna 2001 Koveron pohjapato.
Lapuanjoen tulvapengerrysten peruskunnostuksen yhteydessä länsipuolella sijaitsevaan Löyhingin
penkereeseen ja Itäpuolen penkereeseen rakennettiin tulvaluukut (säännöstelypadot). Samassa
yhteydessä rakennettiin Ruhansaaren kohdalle tyhjennyspato ja pumppaamo Itäpuolen pengerrysalueen tulvavesien jokeen päästämistä varten ja tulva-aikaisen kuivatuksen parantamiseksi. Länsipuolen pengerrysalueen tyhjentäminen tulvavesistä hoidetaan Löyhingin tulvaluukun kautta.
(Muilu 1994)
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Kuva 17. Löyhingin pumppaamo ja tulvaluukku 12.4.2010. (Katja Haukilehto)
Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tarkistaminen on ollut vireillä jo pitkään. Nurmonjoen latvoilla sijaitsee yhdeksän järveä, jotka on otettu käyttöön vesistön säännöstelemiseksi. Nurmonjoen
latvajärvien säännöstelyä pyritään muuttamaan paremmin virkistyskäytön tarpeita vastaavaksi.
Suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutostarpeet
säännöstelykäytäntöihin. Säännöstelymuutoksen tekee vaikeaksi se, että asianosaisia ja erilaisia
intressejä on paljon.
Järjestelytöiden tuloksena on Hirvijärven ja Varpulan tekojärviin sekä säännöstelyn piiriin otettuihin järviin saatu säännöstelytilavuutta yhteensä noin 98 milj.m3, josta käytössä on noin 60 milj.m3
(Länsi-Suomen ympäristökeskus 2006). Tekojärvien avulla on voitu vähentää alajuoksun tulvahaittoja. Toteutetuilla vesistötyöhankkeilla on suojattu tulvilta yhteensä noin 7500 ha alue. Lapuanjoen tulvasuojelurakenteet, jotka on mitoitettu kerran 20 vuodessa toistuvalle tulvalle, eivät kuitenkaan riitä kaikkein harvinaisimpien tulvien torjumiseen. Vedenkorkeuden ylittäessä kerran 20
vuodessa toistuvan tulvakorkeuden, avataan penkereissä olevat säännöstelyrakenteet ja vesi päästetään peltoalueille. Tulvapengerrysalueiden merkitys suurempien tulvien leikkaamisessa ja tasaamisessa on suuri.
Valtion rooli on ollut tulvasuojelutöissä vahva. Valtio on toiminut lähes kaikissa Lapuanjoen vesistörakennushankkeissa vesilain mukaisen luvan hakijana ja rahoittanut investoinnit lähes sataprosenttisesti. Valtiolla eli käytännössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on kunnossapidettävänään Lapuanjoella runsaasti vesistörakenteita. Nämä rakenteet vaativat jatkuvaa hoitoa, kunnossapitoa ja kehittämistä. Liitteen 3 kartoissa on esitetty vesistörakenteet ja –toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella.
Säännöstelyt
Lapuanjoen vesistön säännöstelystä vastaa ja säännöstelylupien haltijana on pääosin valtion vesivaraviranomainen eli nykyisin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Säännöstelyä hoitavat sopimuksella viranomaisen ohjeiden mukaisesti voimayhtiöt, yksityiset tehtävään nimetyt henkilöt tai kunnat. Alavudenjärven ja Vähäjärven säännöstelylupien haltija ja sään25
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nöstelyn hoitaja on Alavuden kaupunki. Molempia järviä säännöstellään Vähäjärven padolla. Rantatöysänjärven säännöstelyluvan haltija ja säännöstelyn hoitaja on järjestely-yhtiö.
Lapuanjoen vesistöalueelle on säännöstelytilavuuden lisäämiseksi rakennettu Hirvijärven ja Varpulan tekojärvet sekä Hipin allas, jotka kaikki sijaitsevat Nurmonjoen vesistöalueella. Tekojärvien
säännöstelytilavuus on yhteensä 55 milj.m3. Nurmonjoen latvoilla on otettu käyttöön yhdeksän
järveä vesistön säännöstelemiseksi. Nurmonjoen säännöstelykäyttöön otettujen järvien yhteenlaskettu säännöstelytilavuus yliveden aikana on noin 37 milj.m3. Nurmonjoen latvajärvien säännöstelykäyttöön ottamisen tarkoituksena oli estää Lapuan Alajoen itäpuolen pengerryksestä sekä Nurmonjoen perkauksesta muutoin johtuva yliveden suurentuminen Lapuanjoessa ja Nurmonjoessa.
Lisäksi Nurmonjoen ja Lapuanjoen alivirtaamat säilyvät hieman suurempina ja samalla lisätään
energian tuottoa Lapuanjoen alajuoksun voimalaitoksilla. Taulukkoon 6 on koottu Lapuanjoen
vesistöalueen tekojärvet ja säännöstellyt luonnonjärvet. (Syvänen ja Leiviskä 2007)
Taulukko 6. Lapuanjoen vesistön tekojärvet ja säännöstellyt luonnonjärvet (Syvänen ja Leiviskä
2007).
Nimi

Kunta

Alavudenjärvi ja Vähäjärvi
Alavus
Hipinkosken allas
Seinäjoki
Seinäjoki,
Hirvijärven tekojärvi Lapua
Jääskänjärvi
Alavus
Kuorasjärvi
Alavus
Kuortaneenjärvi
Kuortane
Kuotes- ja Putulanjärvi
Alavus
Kätkänjärvi
Alajärvi
Ponnenjärvi
Töysä
Rantatöysänjärvi
Alavus
Saarijärvi
Alavus
Saukkojärvi
Alavus
Tiisijärvi
Lapua
Varpulan tekojärvi
Seinäjoki
Vähä ja Iso Allasjärvi Alavus

Valumaalue
[km2]

Pinta-ala
[km2]

Säännöstelytilavuus Säännöstelyväli
[milj.m3]
[m]

Maksimijuoksutus
[m3/s]
-

192
803

1,7
0,7

1,0
0,4

0,6
1,0

18

656
47
73
1300

16,5
4,2
11,8
18,6

44,0
6,0
19
40

4,7
1,75
1,75
2,1

15
3,0
5,5
-

37
41
38
255
19
68
90

2,9
2,9
2,2
2,3
0,9
0,8
1,7
5,2
4,8

3,1
5,2
4,8
3,6
0,75
0,51

1,1
2,05
0,3
1,0
0,85
0,75

10,3
7,5

4,0
1,75

1,5
3,0

Säännöstellyissä järvissä vedenkorkeutta alennetaan kevättalvisin ja vedenkorkeus on alimmillaan
juuri ennen lumien sulamisen alkamista. Taso, jolle järvien pinnat ennen lumien sulamista lasketaan, määräytyy säännöstelyluvan määräysten ja havaittujen lumen vesiarvojen mukaan. Kesäaikaa vedenkorkeudet pyritään pitämään lähellä säännöstelyn ylärajaa. Säännöstely on pienentänyt
vedenkorkeuksien vaihtelua huomattavasti siten, että vesiolosuhteista riippumatta vedenkorkeudet
ovat yleensä lähellä ajankohdan keskiarvoa.
Tulvan torjumisessa on Hirvijärven tekojärven käytöllä oleellinen merkitys. Sen suuri säännöstelytilavuus (44 milj.m3) antaa hyvät mahdollisuudet oikea-aikaisella käytöllä leikata Lapuan keskustan ja pengerrysalueiden tulvaa. Käytön merkitys korostuu poikkeuksellisella tulvalla, joka
Lapuanjoen vesistöalueella on usein kaksihuippuinen. Tällöin varastotilaa on syytä jättää myös
toisen tulvahuipun leikkaamiseen ja mahdollisten sateiden varalta. Tulvan nousuvaiheessa Hirvijärven voimalaitosta käytetään usein täydellä teholla ympärivuorokauden. Näin saadaan hidastettua Hirvijärven pinnannousua ja säilytettyä varastotilaa toisen tulvahuipun tasaamiseen. Toinen
virtaamahuippu Lapuanjoessa aiheutuu Kuortaneenjärven täyttymisestä seuraavasta suuresta virtaamasta. Hirvijärven pinnan annetaan pääsääntöisesti nousta kunnes vedenkorkeuden laskiessa
tulvaraja Liinamaassa alitetaan tai kunnes lähestytään Hirvijärven säännöstelyn ylärajaa. (Kujanpää 2010)
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Varpulan tekojärvestä suoritettavat juoksutukset pyritään järjestämään niin, että juoksutukset ovat
Hirvijärven altaan ja koko säännöstelyn hoidon kannalta mahdollisimman edulliset. Varpulan tekojärven säännöstelytilavuus on 10,3 milj.m3. Hipinkosken altaan säännöstelykapasiteetilla (0,4
milj.m3) ei ole tulvasuojelullista merkitystä. Hipinkosken altaalla saadaan suorittaa vuorokausisäännöstelyä säännöstelyrajojen puitteissa Hirvijärven tyhjennystunnelin ja Nurmonjoen säännöstelypadon kautta tapahtuneen juoksutuksen tasoittamiseksi.
Kuortaneenjärven säännöstelytilavuus on noin 40 milj.m3. Kuortaneenjärvellä on suuri merkitys
tulvien tasaajana. Kuortaneenjärven vedenpinta nousee nopeasti tulvan alkuvaiheessa. Lähtövirtaaman rajoittamista tulva-aikaan ei nykyinen säännöstelylupa mahdollista. Kuortaneenjärvi purkaa "täytyttyään" suurella virtaamalla pitkään pitäen Lapuanjoen virtaamaa suurena. Talinkalman
säännöstelypato on pidettävä keväällä avoinna kunnes vesi laskee korkeudelle N43 +75,70 m. Hirvijärvellä on tarpeen jättää säännöstelytilavuutta sateiden varalta etenkin siihen saakka kunnes
Kuortaneenjärvi on laskenut säännöstelyrajalle.
Lapuan kaupunki sijaitsee välittömästi tulvasuojelutöihin kuuluvien jokipengerrysten yläpäässä.
Kaupungin tulvavahinkojen välttämiseksi penkereisiin rakennettu tulvaluukkuja ja ylisyöksykynnyksiä, joista vesi suurella tulvalla päästetään purkautumaan pengerrysalueille. Näin estetään vedenpinnan nousu haitalliselle tasolle Lapuan kaupungin taajamassa. Penkereet on mitoitettu kerran
20 vuodessa toistuvalle virtaamalle. Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin (nyk. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Lapuan kaupungin sekä Itäpuolen ja Löyhingin pengerrysyhtiöiden välisissä neuvotteluissa on 21.6.1990 sovittu korkeuksista, joiden ylittyminen pyritään
estämään tulvaluukkujen oikea-aikaisella käytöllä. Mitoitustulvan HQ1/20 vedenkorkeuksiksi on
sovittu Lapuanjoen Poutun sillan kohdalla N43 +28,40 m sekä Lapuan Rautatiesillalla N43 +28,70
m. Löyhingin ja Eskelin tulvaluukuista on virrattava vesi pengerrysalueille ennen kuin vedenpinta
ylittää edellä mainitut lukemat. Molemmat padot purkavat ilman alaveden vaikutusta tasolta N60
+28,30 m noin 50 m3/s pengerrysalueelle. Löyhingin ja Itäpuolen pengerrysalueille arvioidaan
olevan käytettävissä karkean arvion mukaan noin 40-60 milj. m3:n varastointitilavuus. (Syvänen ja
Leiviskä 2007, Reiter 1989) Suuresta varastointikapasiteetistä johtuen tulvapenkereillä suojatuilla
alueilla on merkittävä vaikutus Lapuan taajaman tulvasuojelussa.
Lapuan HW1/20 tulvarajan lähestyessä juoksutus Hirvijärvestä lasketaan minimiin ja pengerrysalueiden pumppaamot pysäytetään, pyrittäessä estämään tarvetta päästää vettä pengerrysalueille.
Pumppaamojen pysäyttäminen pienentää Lapuanjoen virtaamaa noin 15 m3/s. Sulannan vuorokausijakaumasta johtuen suurimmat virtaamat ovat usein myöhään illalla tai yöllä, joten etenkin yön
ajaksi pumppaamot kannattaa pysäyttää Lapuan tulvarajan lähestyessä. Hirvijärven juoksutuksen
pienentäminen näkyy Lapualla 8-10 tunnin viiveellä. (Kujanpää 2010)
Jos Hirvijärven altaan säännöstelyn yläraja uhkaa ylittyä, voidaan tulevia vesiä johtaa virtaamaan
ns. Nurmonjoen vähävetisen luonnonuoman kautta. Käytännössä Nurmonjoen luonnonuomaan
voidaan johtaa arviolta maksimissaan noin 20 m3/s suuruinen virtaama uoman tulvimatta. Vähävetisessä luonnonuomassa on tapahtunut umpeen kasvamista, joka pienentää uoman vedenjohtokykyä. Virtaaman säännöstely tapahtuu Kylmälänkosken padon avulla. Jos vaarana on Hirvijärven
vedenpinnan nouseminen hätäylävedenpinnan tasolle, voimalaitoksen maksimijuoksutusten, ohijuoksutusten ja Kylmälänkosken padon avaamisen lisäksi voidaan sulkea Hirvijärven täyttökanavan suu paikalle varatulla louheella. Hirvijärven altaassa on myös hätäpurkuaukko, jonka purkautumiskapasiteetti on 40 m3/s. (Kujanpää 2010)
Lapuanjoen vesistön vesitilanteen seurannassa ja säännöstelyn hoidossa käytetään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä vesistömallijärjestelmää, jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen
vesitilannetta ja sen kehittymistä. Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja ennusteita,
säätutkan sadetietoja sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. Vesistömalli simuloi aluesadantaa,
lumipeitettä, haihduntaa maalta ja järvistä, painannevarastoja, maankosteutta, maan pintakerrok27
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sessa liikkuvaa vettä, pohjavettä, valuntaa sekä järviä ja jokia. Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon internet-sivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa. Tarvittaessa Lapuanjoen vesistöalueella tehdään usein myös tarkentavia lumen vesiarvon ja jään paksuuden mittauksia kevättalvella. Lumen vesiarvojen ja jään paksuuden suhteuttaminen sen hetkisen vedenkorkeustasoon on merkittävä osa tulvantorjuntaa Lapuanjoella.
Voimalaitokset
Lapuanjoen vesistöalueella on kuusi voimalaitosta (taulukko 7). Lapuanjoen vesistön rakennetun
vesivoiman kokonaisteho on 14,5 MW ja vuotuinen tuotettu energiamäärä 37,7 GWh. Voimalaitosten käytettävissä pudotuskorkeutta on kokonaisuudessaan 88,3 m. Uudenkaarlepyyn Jepualle,
jossa joki on jakautunut kahteen haaraan, on suunnitteilla neljä uutta vesivoimalaitosta, kaksi
kumpaakin jokihaaraan.
Taulukko 7. Lapuanjoen vesistöalueen voimalaitokset (Syvänen ja Leiviskä 2007).
Voimalaitos

Hourunkosken voimalaitos
Hirvijärven tekojärven
voimalaitos
Jylhänkoski

Omistaja

Koskienergia Oy
Vattenfall sähköenergia Oy
Jylhän sähköosuuskunta
Karsinakosken voimalaitos Tasa-Tulos Oy
Mäkelänkosken voimalaitosKoskienergia Oy
Stadsforsin voimalaitos
Uudenkaarlepyyn
kaupunki

Valm.vuosi

1923
1974

Rakennusvir- Putouskorkeus KonetehoVuotaama [m3/s] [m]
[MW] sienergia
[GWh/a]
11
7,3
0,6
2,0
20
50
8,3
18,3

1996

7,0

6,0

0,3

1,2

1923
1938
1926

2,0
11
60

7,5
8,5
9,0

0,1
0,7
4,5

0,7
3,5
12,0

Kuva 18. Stadsforsin pato Uudessakaarlepyyssä (Katja Haukilehto 2010)
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Padot ja patoturvallisuus
Lapuanjoen vesistöalueella on yhdeksän patoturvallisuuslain mukaisesti luokiteltua patoa, joista
on esitetty tarkemmat tiedot taulukossa 8.
Taulukko 8. Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsevat patoturvallisuuslain alaiset luokitellut padot.
Padon nimi

Omistaja/haltija

Hipinkosken altaan säännöstelypato Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Hourunkosken voimalaitospato
Koskienergia Oy
Hirvijärven tekojärven voimalaitospa- Vattenfall sähköntuotanto Oy
to
Hirvijärven tekojärven patorakenteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kätkänjärven säännöstelypato
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Mäkelänkosken voimalaitospato
Koskienergia Oy
Poutun pato
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Stadsforsin voimalaitospato
Uudenkaarlepyyn kaupunki
Varpulan tekojärven patorakenteet
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Patoluokka

Kunta

2
2
1

Seinäjoki
Lapua
Seinäjoki

1
2
2
3
2
1

Seinäjoki, Lapua
Alajärvi
Lapua
Lapua
Uusikaarlepyy
Seinäjoki

Padot on luokiteltu eri luokkiin sen mukaan, kuinka suuren vaaran ne aiheuttavat alapuoliselle
väestölle ja asutukselle. Nykyisen voimassa olevan patoturvallisuuslain (2009) mukainen patojen
luokitus:
- 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle
taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle;
- 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka
vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle;
- 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.
Lapuanjoen vesistöalueella 1-luokan patoja ovat Hirvijärven tekojärven voimalaitospato, Hirvijärven tekojärven patorakenteet ja Varpulan tekojärven patorakenteet. Patoturvallisuuslain mukaan
1–luokan padoille on tehtävä vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa selvitetään
patomurtumasta aiheutuvan tulva-aallon eteneminen ja leviäminen sekä siitä aiheutuvat vahingot.
Lapuanjoen vesistöalueella vahingonvaaraselvitys on tehty Hirvijärven ja Varpulan tekojärville.
Tekojärvien patomurtumat voivat aiheuttaa alapuoleisella lähialueellaan selvästi keväisiä tulvahuippuja suuremmat tulvavirtaamat. Tulvavirtaamat murtuman seurauksena voivat olla useita
kymmeniä, jopa satoja kertoja suuremmat kuin luontaiset tulvahuiput. Tällöin vastaavasti vahingot
muodostuvat keväisiä ylivirtaamatulvia huomattavasti suuremmiksi. Patojen murtuminen sinänsä
on epätodennäköistä ja riskien minimoimiseksi jokaiselle padolle on olemassa luokituksen mukainen tarkkailuohjelma. Siinä on määritelty miten padon kuntoa tulee valvoa ja mitä mittauksia kunnon arvioimiseksi tulee tehdä. Tarkkailuohjelmien mukaisesti tarkastuskäynnit suoritetaan tiheimmillään kerran viikossa. Poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten myrskyjen aikana tehdään
vielä ylimääräisiä tarkastuskäyntejä tarpeen mukaan. Patojen kuntoa arvioidaan myös säännöllisesti tehtävien vuosi- ja määräaikaistarkastuksin. Havaitut puutteet kirjataan ylös sekä laaditaan
suunnitelma niiden korjaamiseksi. Työt toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
1-luokan padon murtumisen kuvaus ja tapahtumat sekä vahingot on laskettu etukäteen ja laadittu
niiden perusteella vahingonvaaraselvitys. Sen avulla on padon omistaja ja pelastusviranomainen
työstäneet yhteistyössä turvallisuussuunnitelman. Siinä on mietitty etukäteen tehtävät toimenpiteet
patomurtuman sattuessa, varauduttu kalusto ja materiaalihankintoihin sekä laadittu alueelle pelastussuunnitelma.
Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsee viisi 2-luokan patoa ja yksi 3-luokan pato sekä useita luokittelemattomia pienempiä patoja ja voimalaitoksia. Vuonna 2009 voimaan astuneen uuden patoturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös tulvasuojelupenkereet, joita Lapuanjoen vesistöalueella on kym29
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meniä kilometrejä. Tulvasuojelupenkereet sijaitsevat pääasiassa Lapuan taajaman alapuolisilla
pengerrysalueilla.

2.7 Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella
Tulvavesien pidättämiseksi valuma-alueella on tekojärvien rakentamisen ja säännöstelyiden lisäksi
menneinä vuosikymmeninä tehty myös lukuisia toteuttamatta jääneitä suunnitelmia. Myös toteutettujen tulvasuojeluhankkeiden hyötyalueet toimivat suurtulvilla tulvaa pidättävinä tulvatasanteina. Toteuttamattomien hankkeiden esteenä on lähinnä ollut maanomistajien vastustus tai taloudellinen kannattamattomuus. Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella on keskeisenä ajatuksena
mm. seuraavissa toteuttamattomissa hankkeissa:
Mikonnevan kanava ja Varpulan tekojärven korotus (toteuttamaton hanke)
1960-luvulla suunniteltiin rakennettavan Mikonnevan kanava Kuortaneenjärvestä Nurmonjoelle
Tiisijärveen. Tarkoituksena oli siirtää Kuortaneenjärven tulvavesiä Hirvijärven ja Varpulan tekojärviin, joiden tilavuutta olisi lisätty 30-40 milj.m3. Siirto olisi vaatinut pumppaamon veden nostamiseksi kanavaan. Pumppauksen olisi suorittanut sähköyhtiö, joka olisi hyödyntänyt virtaamat
Hirvijärven voimalaitoksessa.
Lapuanjoen yläosan yleissuunnitelmassa vuonna 1990 aiempaa suunnitelmaa jalostettiin. Toimet
tähtäsivät tulvaongelmien lieventämiseen siten, että Kuortaneenjärven tulvanaikaisesta tulovirtaamasta osa johdettaisiin tekojärviin ja toisaalta uuden säännöstelytilavuuden avulla ehkäistäisiin
Hirvijärven juoksutuksia Lapualla sattuvan tulvahuipun aikana. Varastotilaksi tulvavesiä varten
olisi korotettu Varpulan tekojärveä, rakennettu Saarijärven tekojärvi Uitonluoman latvoille ja Jokiluhdan tekojärvi Kätkänjoen vesistöön. Toimenpiteillä olisi muodostettu varastotilavuutta 43
milj.m3. Saadun palautteen perusteella yleissuunnitelmasta poistettiin Saarijärven ja Jokiluhdan
tekojärvet. Vedet ehdotettiin siirrettävän Mikonnevan kanavalla 1,5 metrillä korotettuun Varpulan
tekojärveen. Säännöstelytilavuuden lisäys olisi ollut 30 milj.m3. Pumppauksen suunniteltiin tapahtuvan tulva-aikana sekä viikonloppuisin ja öisin, kun energia oli halpaa. Pumppauskustannuksia
olisi kompensoinut Hirvijärven voimalaitoksen tuoton lisäys. Suunnitteilla oli myös ns. hydrokompressorivoimalaitos pumppaamon yhteyteen. (Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1991)
Tiisten tekojärvi ja eräät muut ehdotukset (toteuttamaton hanke)
Kuortaneenjärven luoteispuoliselle viljelykäytössä olevalle Paasikkaannevan alueelle suunniteltiin
rakennettavan Tiisten tekojärvi. Vaasan vesipiirin v. 1978 laatiman suunnitelman mukaan Kuortaneenjärven säännöstelypato olisi siirretty alavirtaan päin ja tekojärven täyttökanava olisi kaivettu
säännöstelypadon yläpuolelle. Suunnitelma otettiin uudelleen esille Lapuanjoen yläosan yleissuunnitelmassa vuonna 1990. Tiisten allas olisi täytetty ja tyhjennetty Kiikkulan mutkan kohdalta
kaivettavalla kanavalla. Tiisten allas olisi vähentänyt Liinamaan tulva-aluetta ja parantanut Lapuan Alajoen pengerrysten tulvasuojelun varmuutta. Suunnitelman mukaan Kuortaneenjärven ylävesi olisi alentunut noin 0,6 m. Tiisten tekojärveen oli suunnitteilla myös mahdollisuus johtaa Lakajoen vesiä tekemällä kanava Lakajoesta täyttökanavan yläpuolelle. Tiisten altaan säännöstelytilavuus olisi ollut noin 35 milj.m3. Hanke kariutui ensisijaisesti paikalliseen vastustukseen, koska
peltoa olisi jäänyt veden alle yli 300 ha. (Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1991) Energiateollisuuden
teettämässä Voimaa vedestä 2007 –raportissa on esitetty Tiisten altaan suunnittelua nykyaikaisin
menetelmin (Vesirakentaja Oy 2008).
Myös Löyännevalle, joka sijaitsee Kätkänjoen valuma-alueella, on esitetty Löyännevan tekojärveä
(Salonojan tekojärvi) tulvavesien varastoimista varten.
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Sarvikkaankosken yläpuoli on suunniteltu padottavaksi Alavudenjärven tasoon. Sarvikkaan jokialtaan vettä olisi siirretty pumppaamalla siirtouomaa pitkin Varpulan tekojärveen.
Suomen ympäristökeskus laati osana tulvariskien alustavaa arviointia vuonna 2010 vesistökohtaisia alustavia tulvavaara-aluekarttoja, joiden perusteella voidaan löytää myös veden pidättämiseen
soveltuvia painanteita. Lapuanjoen latva-alueilta ei mallinnuksen perusteella löytynyt merkittävän
kokoisia veden pidättämiseen soveltuvia painanteita (Ramboll 2010) . Pieniä altaita tarvittaisiin
sadoittain, jotta niillä olisi laskennallista merkitystä.

3 Historiallinen tulvatieto
3.1 Toteutuneet tulvat
Lapuanjoen vesistöalueella tulvat ovat aiheuttaneet vahinkoja erityisesti keväisin. Erityisen vaikeita tulvavuosia Lapuanjoella ovat olleet vuodet 1768, 1853 ja 1888 sekä viime vuosisadalla vuodet
1936, 1953, 1966, 1977, 1984 ja 1988.
Lapuanjoella mainitaan suurena tulvavuotena vuosi 1768, jolloin harvinaisen korkea syystulva
pilasi valmista heinää laajoilla alueilla. Kevään 1853 tulvasta löytyy Juho Kustaa Paavolan muistiinpanomerkintä: "Vuonna 1853 oli luminen talvi. Kun se suli, paisui vesi joessa niin korkealle,
että talojen pihoissa kirkonkylässä tulvi vettä. Sillat olivat kovasti vaarassa, mutta saatiin kovalla
vaivalla suojelluiksi. Aidat jokirannoilta hävitti tulva peräti, samoin luhtalatoja Alajoella ja koskissa myllyjä." Vuonna 1888 tulvavahingoista kärsittiin erityisesti Kauhavalla, Alahärmässä ja
Jepualla. (Turunen 1985)
Suurina tulvavuosina 1953, 1984 ja 1988 on tehty runsaasti vedenkorkeushavaintoja eri puolilta
vesistöaluetta. Havainnot on tallennettu ympäristöhallinnon ylläpitämään tulvatietojärjestelmään.
Taulukkoon 9 on kerätty suurten tulvavuosien virtaama-, valunta- ja vedenkorkeusasemien havaintoja sekä joitain yksittäisiä tulvahavaintoja kyseisiltä paikoilta.
Taulukko 9. Lapuanjoen suurimpia havaittuja virtaamia, valuntoja ja vedenkorkeuksia suurina
tulvavuosina.
F (km2)

Vuodet
1936

1953

1966

1977

1984

1988

3949
3671
715

314
288
82

314
315
77

298
267
82

296
296
-

320
279
-

289
270
-

45,5

-

-

227

165

189

154

3671
3540
2590

26,01
28,93

26,25
26,89*
28,89*

26,12
28,75

25,86
26,81
28,54

25,81
27,16*
29,14*

25,71
26,78
28,68*

1266

78,07

77,23

77,29

77,35

77,54

77,42

3

Virtaama (m /s)
4400610 Keppo (1931-)
4400500 Pappilankari (1931-1993)
4400200 Nurmonjoki (1933-1975)
Valunta (l/s/km2)
4200 Kaidesluoma
Vedenkorkeus N60
4400500 Pappilankari (1929-1993)
4400400 Liinamaan silta (1955-)
4400300 Lapua rautatiesilta (19121980)
4400100 Kuortaneenjärvi (1929-)

*yksittäisiä tulvahavaintoja kyseisiltä paikoilta

Vuonna 1936 tulvahuippu Lapualla koettiin 25.4. Suurin virtaamahavainto Kepossa oli 314 m3/s
ja Nurmossa 82 m3/s. Tulvan toistuvuuden arvioitiin olleen noin 1/20 a.
Vuoden 1953 huhtikuun alussa alkoi kova lämpöaalto, jolloin runsas lumivaippa alkoi sulaa nopeasti. Tulva oli kaksihuippuinen, kuten Lapuanjoessa yleensä huipputulva on. Tulva oli huipussaan 7.4.1953, jolloin Pohjanmaan alueella veden alla arvioitiin olleen 35 000 ha peltoa. Toinen
huippu Lapuanjoella saavutettiin 17.4.1953. Tulva aiheutti Lapuanjoen vesistöalueella huomatta31
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vat vahingot. Tulvan toistuvuuden arvioidaan Lapuanjoella tuolloin olleen luokkaa 1/30-1/50 a.
Vuonna 1953 joessa ei ollut vielä penkereitä.
Vuonna 1966 runsasluminen talvi aiheutti suuret tulvavahingot.
Kevättulvan 1977 vahinkoihin haettiin Pohjanmaalta kaikkiaan 1,4 milj. markan korvauksia
(vuoden 2004 hintatasossa 72 milj. €). (Orrenmaa 2004). Tulvan toistuvuus oli noin 1/20 a.
Keväällä 1984 Lapuanjoella koettiin yksi vuosisadan suurimmista tulvista. Talven 1983-84 aikana
lunta kertyi poikkeuksellisen runsaasti ja lumen vesiarvo oli enimmillään noin kaksinkertainen
keskimääräiseen lumen vesiarvoon verrattuna. Erityisesti Lapuanjoen latva-alueilla lunta oli runsaasti. Kuortaneenjärven yläpuolella lumen vesiarvo oli huhtikuun alussa keskimäärin 210 mm.
Lehtimäen-Ähtärin alueella lumen vesiarvo oli paikoin jopa 220-230 mm. Lapuanjoen keskiosallakin se oli noin 150 mm. Lumen sulaminen alkoi huhtikuun alkupuoliskolla tavallista nopeammin
voimakkaasti lämmenneen sään johdosta. Jokien virtaamat kasvoivat nopeasti ja saavuttivat huippunsa noin viikkoa keskimääräistä esiintymisajankohtaa aikaisemmin. Huhtikuun 12. päivänä tulvaraja ylittyi Liinamaan sillalla. Tulvahuippu saavutettiin 16.4., jolloin Lapuanjoen tulvaraja ylittyi Liinamaassa 2,27 metrillä.
Lapualla ongelmallinen tilanne syntyi, kun Lapuan keskustan ja Alahärmän välillä oli noin 30
kilometrin pituinen yhtenäinen jääkansi. Vedenkorkeus nousi Lapuan keskustan alueella yli puoli
metriä suurimman vuonna 1953 aiemmin havaitun korkeuden yläpuolelle, vaikka virtaama oli vain
noin 150 m3/s. Useiden omakotitalojen ja liiketilojen kellareista jouduttiin pumppaamaan vettä
pois. Vesi nousi Lapualla Saarenpään vanhainkodin liikuntasalin lattialle enimmillään yli puolen
metrin korkeudelle. Ongelmia tilanteessa aiheutti myös se, että Lapuanjoen yläjuoksulta tuli jäitä
ja ne törmäsivät yhtenäiseen jääkanteen Liuhtarinkosken alapuolella. Tällöin yksi omakotitalo
kärsi vesivahinkoja. Jääröykkiö lähti liikkeelle vasta yhdessä jääkannen kanssa. Lapuan keskustaan ja Puotun sillalle kasautuneet jääpadot saatiin purkautumaan ohjailemalla jäälauttoja kuormaauton tukkisaksilla Jukantuvan ja Poutun silloilta. Alempana pengerrysalueilla räjäyteltiin, mutta
varsinaista selkeää jääpatoa siellä ei ollut. (Vaasan läänin seutukaavaliitto 1984, Muilu 2010)
Lapuan taajaman alapuoliset pengerrykset jouduttiin avaamaan kaivinkoneilla 15.4.1984 suurtulvan uhatessa Lapuan kaupungin keskustaa. Lapuan Pengerrysalueella Kaunissaaren kylällä kuuden perheen taloryhmä joutui veden saartamaksi, kun tulvapenkereet avattiin. Lisäksi yksi talo
suojattiin kaivinkoneella tehdyllä tilapäisellä penkereellä. Palolaitos järjesti alueen asukkaille
moottoriveneyhteyden. Itäpuolen pengerrysalueeseen kuuluvan Saarimaan alapuolisen eristysojan
penger murtui 18.4. ja tulvavesi virtasi sieltä Itäpuolen pengerrysalueelle. Vesi saartoi Saarimaan
kylän. (Syvänen ja Leiviskä 2007, Muilu 2010)
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Kuva 19. Vuoden 1984 tulvaa Ämpin ja Haapojan pengerrysalueen kohdalta. (Unto Tapio)
Kauhavalla jääpato kasautui 19.4.1984 Pernaan siltaan ja sen alapuolelle Kauhavanjokeen. Tilannetta helpotettiin kaivinkoneella sillalta sekä katkaisemalla Saarimaahan johtava peruskunnostuksen yhteydessä korotettu tie useasta kohdasta. Pernaan silta aiheutti lisäksi oman padon sillan
palkkien ollessa esteenä. Pernaan silta on uusittu vuonna 2007. Uuden sillan silta-aukko on leveämpi ja korkeampi. Kauhavanjoki on myöhemmin perattu ja pengerretty tuolta alueelta, joten
jääpatovaaraa kyseisessä paikassa ei pitäisi enää olla. (Syvänen ja Leiviskä 2007, Muilu 2010)
Kuortaneenjärvellä vesi oli korkeimmillaan 1,7 m tulvarajan yläpuolella. Korkein havainto tehtiin
21.4.1984, jonka jälkeen vedenpinta lähti hitaaseen laskuun. Kuortaneenjärven alueella vesi peitti
peltoa enimmillään noin 1000 ha. Suurimmat vahingot syntyivät kuitenkin noin 50 huvilalle, jotka
joutuivat veden saartamiksi. Useissa huviloissa vesi nousi lattiatason yläpuolelle. (Vaasan läänin
seutukaavaliitto 1984) Kevään 1984 tulvan toistuvuuden Kuortaneenjärven aluella on arvioitu
olleen 1/50 a.
Kevään 1984 tulva kartoitettiin ja tulvan todettiin peittäneen enimmillään noin 6400 ha. Vesi virtasi lukuisista kohdista Lapuanjoen tulvapenkereiden yli ja tulva peitti alleen 3500 ha neljän valmiina olleen pengerrysalueen 5100 ha hyötyalasta. Tulvan toistuvuuden arvioidaan olleen luokkaa
1/20 -1/50 a eripuolilla Lapuanjoen vesistöaluetta. Kepon virtaamahavaintoaseman (1931-) historian suurin havainto 320 m3/s on tehty 18.4.1984. Arvion mukaan tekojärvien avulla voitiin tulvakorkeuksia Lapuanjoessa alentaa noin 0,3-0,5 m.
Keväällä 1988 lumen vesiarvot viittasivat vuosisadan suurtulvaan. Huhtikuun pakkasjaksot hidastivat kuitenkin lumen sulamista ja tulva jäi odotettua pienemmäksi. Kuortaneenjärvellä tulvakorkeus jäi vain 12 cm päähän vuoden 1984 tulvakorkeudesta.
Suurten kevättulvien lisäksi Lapuanjoella on sattunut useita tuhoisia kesätulvia. Kasvukauden aikana sattuvat tulvat aiheuttavat huomattavasti enemmän vahinkoja maataloudelle kuin kevättulvat.
Ainakin vuosina 1934, 1953 ja 1967 loppukesällä sattuneet runsaat sateet tuhosivat satoa laajoilla
alueilla.
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Elokuussa 2004 Vöyrinjoen vesistöalueella oli suuri rankkasateiden aiheuttama tulva. Vöyrin
alueella arvioitiin sataneen 150 mm yhden vuorokauden aikana. Osa sadevesistä osui Lapuanjokeen laskevan Ekoluoman valuma-alueelle. Tämä aiheutti suuren virtaamaan Ekoluomaan. Vedet
purkautuivat suurella voimalla Ekoluoman kautta Lapuanjokeen, jossa vedenpinnan korkeus oli
ainoastaan kesäveden korkeudella. (Muilu 2010)

Kuva 20. Metsää kastui Liinamaalla huhtikuussa 2010. (Katja Haukilehto)
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Kuva 21. Laiturin kylätie Liinamaan alueella 12.4.2010. (Katja Haukilehto)
Hyydetulvat
Jokiin syntyvät jää- ja hyydepadot saattavat nostaa vedenpintaa nopeasti. Hyydetulvat (ts. suppotulvat) esiintyvät alkutalvesta hieman ennen jääkannen syntymistä. Hyydetulva syntyy, kun kylmä
sää alijäähdyttää vettä, jonka seurauksena veteen muodostuu jääkiteitä, jotka kasautuvat ja muodostavat jääsohjoa veden pinnalle tai pinnan alle. Jääsohjo ehkäisee veden virtauksen ja aiheuttaa
täten hyydepadon ja siten voimakkaan vedenpinnan nousun. Hyyteen muodostumista pyritään
ensisijaisesti ehkäisemään säätämällä joen virtaamaa, jottei hyydettä pääsisi muodostumaan. Virtaaman pienentämisellä pyritään edesauttamaan jääkannen syntymistä. Hyydetulvien aiheuttamat
vahingot ovat Lapuanjoen vesistöalueella olleet vähäisiä.
Lankilankoskessa Lapuan taajaman yläpuolella on esiintynyt hyydeongelmia useana vuonna joulun aikaan, ennen kuin yhtenäinen jääkansi on muodostunut. Vaaravyöhykkeessä ovat olleet oikealla rannalla sijaitsevat Annalan tehtaan rakennukset sekä yläpuolella sijaitseva Karhunkylän yksityissilta. Silta on uusittu myöhemmin, joten nykyään tätä ongelmaa ei enää ole. Koveronkoskella
Lankilankosken alapuolella on esiintynyt Lankilankosken tapaista hyytämisongelmaa, mutta vähäisempinä. Vesi ei ole noussut rannoilla sijaitsevan asutuksen korkeuteen saakka. Kuorasjärven
alapuolella Kuorasluomalla on ollut myös muutamina vuosina hyydeongelmia, kun kovalla pakkasella on juoksutusta Kuorasjärven padon kautta lisätty liian nopeasti. (Muilu 2010, Louhivaara
2010)
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Kuva 22. Kuorasluoman hyydetulvaa 1.3.2010. (Katja Haukilehto)
Kuortaneenjärven alapuolella 1.-2.1.2005 Talinkalman säännöstelypato tukkeutui lähes kokonaan
hyyteen seurauksena. Ennen hyydepadon syntymistä virtaama alapuoleisen Mäkelänkosken voimalaitoksen virtaamatietojen mukaan oli 9 m3/s, josta se laski alimmillaan arvoon 1,3 m3/s. Merkittävä osa 4,5 km pituisesta alapuolisesta koskijaksosta jäi kuivilleen. Tästä aiheutui kalataloudellista vahinkoa harjusten ja taimenen poikasille, jotka korvattiin. (Syvänen ja Leiviskä 2007)
Jääpatotulvat
Lapuanjoen vesistön erityispiirteisiin kuuluu, että jäät lähtevät liikkeelle ensin yläjuoksulta, joka
sijaitsee etelämpänä kuin joen alajuoksu. Liikkuvat jäät aiheuttavat ongelmia ruuhkautuessaan
alempana jokiuomassa vielä kiinteästi paikallaan olevien jäiden kanssa. Jääpeitteisen joen vedenjohtokyky on usein huomattavasti huonompi kuin avoimen. Jääpatotulvat ovat siitä ongelmallisia,
että niiden syntyä on vaikea ennustaa. Torjuntakeinoina jääpatoihin voidaan käyttää räjäytystä,
sahausta tai konekaivua. Jääpatoja on ollut Lapuan taajaman lisäksi ainakin Uudessakaarlepyyssä,
Kauhavanjoella Huhmarkosken sillan ja Niemen sillan kohdilla, Hirvijoen Huhdankoskella ja Polvenkoskella. Jääpadoista ei ole aiheutunut suurempia taloudellisia vahinkoja. (Muilu 2010, Haapamäki 2010) Kuvassa 23 on esitetty paikat, joissa on havaittu jää- ja hyydepatotulvista aiheutuvia
vahinkoja tai vaaratilanteita.
Vuonna 1963 esiintyi jääpatoja Lapualla välillä Kirkkosilta - Lapuanjoen silta, valtatie 16. Patojen muodostumista edesauttoivat kaksi saarta ennen Lapuanjoen siltaa. Kyseiset saaret on poistettu
Poutun pohjapadon rakentamisen yhteydessä. (Syvänen ja Leiviskä 2007)
Keväällä 1985 tulvahuippu Lapuan kohdalla oli 5.5.1985 ja jäiden lähtö tapahtui 7.5.1985. Alahärmän ja Lapuan välisellä jokiosuudella jääpatoja räjäyteltiin ja jäitä rikottiin kaivinkoneella 6.7.5.1985. Kauhavanjoella oli ongelmana jäiden liikkeellelähtö ennen Lapuanjoen vapautumista
jäistä. Myös Hirvijoella esiintyi jääpatoja. Lapualla kaupungintalon, neljän asuinrakennuksen ja
huoltoaseman kellaritilat kastuivat. (Syvänen ja Leiviskä 2007)
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Keväällä 2006 (24.4.2006) Uudessakaarlepyyssä (keskustasta noin 2,5 km ylävirtaan) syntyi jääpato. Padon purkamiseksi ei tehty toimenpiteitä. Pato purkautui myöhemmin samana päivänä itsekseen. Padosta aiheutui vahinkoja rannalla sijainneelle varastolle. (Skutnabba 2010)

Kuva 23. Lapuanjoen vesistöalueella havaitut jää- ja hyydepatopaikat, joista on aiheutunut vahinkoja tai vaaratilanteita. (© SYKE; Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
3.2 Arvio vastaavien tulvien vaikutuksesta nykytilanteessa
Kevään 1984 tulva-alueet kartoitettiin. Lapuanjoen vesistöalueella tulva peitti alleen enimmillään
6400 ha. Tulvan aiheuttamien vahinkojen perusteella anottiin korvauksia rakennuksille aiheutuneista vahingoista. Lapualla anottu korvaussumma oli noin 90 000 € ja Kuortaneella noin 22 000 €
(vuoden 1984 hintatasossa). Rakennusten lisäksi tulva vahingoitti myös irtaimistoa sekä pelto- ja
puutarhaviljelmiä. (Syvänen ja Leiviskä 2007)
Vuoden 1984 jälkeen alueella ei ole ollut vastaavan suuruisia tulvia. Lapuanjoen vesistöalueen
maankäytössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia viime vuosikymmeninä, joiden seurauksena
alueen tulvariskit olisivat kasvaneet merkittävästi. Asutus taajamissa ja vesistöjen varrella on kuitenkin lisääntynyt, joten vastaavan tulvan vahingot asuinrakennuksille olisivat todennäköisesti
suuremmat kuin aikaisemmin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 1990-luvulta alkaen
lausuntoja alimmista suositeltavista rakentamiskorkeudesta kaavoittajille ja poikkeuslupahakemuksiin. Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittäminen todennäköisesti vähentää uusien rakennusten tulvavahinkoja huomattavasti.
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4 Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit
4.1 Ilmastonmuutoksen vaikutus
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta keskilämpötilan arvioidaan Suomessa nousevan 3-7 °C vuoteen
2100 mennessä. Sadannan arvioidaan kasvavan 13-26 %. Suomen ilmasto on 1900-luvulla lämmennyt 0,7 astetta. Vesistöissä on jo havaittavissa monia ilmastonmuutokseen viittaavia muutoksia. Kevättulvat ovat aikaistuneet, talven virtaamat ovat kasvaneet ja uusia vedenkorkeusennätyksiä on syntynyt paikoin viime vuosina. (Veijalainen ja Vehviläinen 2008, Korhonen 2007)
Ilmaston muuttuessa kasvava sadanta lisää virtaamaa ja valuntaa. Talven valunnan ennustetaan
kasvavan merkittävästi lumen sulamisen ja vesisateiden lisääntymisen takia. Talven lisääntyvät
virtaamat ovat merkityksellisiä etenkin suppo- ja jääpatojen muodostumisessa. Pohjanmaalla lumimäärien ennustetaan vähenevän, joten keväiset lumensulamistulvat jäävät pienemmiksi. Keväällä tulvahuipun ennustetaan esiintyvän hieman nykyistä aiemmin.
Kesäinen haihdunta lisääntyy keskilämpötilojen nousun seurauksena. Kesäaikainen valunta pienenee aiheuttaen vedenpintojen laskua monin paikoin. Myös pohjavedenpinnat laskevat. Kesän ja
alkusyksyn kuivuuden ennustetaan lisääntyvän monin paikoin. Sadetulvien arvioidaan yleistyvän
rankkasateiden kasvun myötä varsinkin vähäjärvisillä ja pienillä vesistöalueilla. Suurten sateiden
on arvioitu kasvavan jopa 40-60 % lisäten merkittävästi kesä- ja syksytulvien sekä taajamatulvien
riskiä monin paikoin (Korhonen 2007, Veijalainen ja Vehviläinen 2009, Veijalainen 2009).
Suomen ympäristökeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa on Vesistömallijärjestelmällä arvioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia hydrologiaan. Laskelmat on tehty ajanjaksoille 2010-39, 2040-69 ja
2070-99. Vertailujaksona on käytetty vuosia 1971-2000. Tuloksia on laskettu 14 eri ilmastoskenaariolle, jotka on saatu Ilmatieteen laitokselta. Laskennat on tehty menetelmällä, jossa kuukauden
keskilämpötilan ja sadannan muutos lisätään suoraan kunkin päivän vertailujakson havaittuun
lämpötilaan ja sadantaan. Menetelmä ei ota huomioon sitä, että erilaiset lämpötilat ja sadannat
muuttuvat mahdollisesti eri tavoin, mikä vaikuttaa erityisesti lumen kertymiseen ja rankkasadetulviin. Ilmastonmuutokseen liittyy vielä huomattavia epävarmuuksia, joten tuloksia ei tule käyttää
liian yksityiskohtaiseen arviointiin. (Veijalainen 2009)
Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan keväiset tulvavirtaamat Lapuanjoella tulevat suurimpienkin ennusteiden mukaan hieman pienenemään. Kuvassa 24 on esitetty keskivirtaama sekä
päivittäinen 30 vuoden jakson maksimivirtaama nykytilanteessa sekä vuosina 2070-2099 Lapuanjoella Kepossa. Vuosien 2070-2099 keski- ja tulvavirtaamasta on esitetty minimi- ja maksimiskenaario. Erityisesti kevään tulvavirtaamat pienenevät ja aikaistuvat, sen sijaan sateiden aiheuttamat
tulvat syksyisin ja muinakin vuodenaikoina tulevat kasvamaan. Sateiden aiheuttamat virtaamat
saattavat olla jopa keväisiä tulvavirtaamia suurempia.
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Lapuanjoki, Keppo
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Kuva 24. Lapuanjoen (Keppo) keskivirtaama sekä päivittäinen maksimivirtaama 30 vuoden jaksolta nykytilanteessa sekä vuosina 2070-2099. Vuosien 2070-2099 keskivirtaamasta ja maksimivirtaamasta on esitetty minimi- ja maksimiskenaario. (Suomen ympäristökeskus 2009)
Tutkimuksessa on myös arvioitu kerran sadassa vuodessa toistuvia suurimpia tulvavirtaamia. Kerran sadassa vuodessa toistuva tulvavirtaama Kepossa jaksolla 2070-2099 pienenee keskimääräisellä skenaariolla 19 % ja maksimiskenaarionkin mukaan 5 % nykytilanteeseen verrattuna (taulukko
10). Lapuanjoen vesistöalueella tulvavirtaamia on arvioitu myös Töysänjoella. Töysänjoella kerran sadassa vuodessa toistuva tulvavirtaama tulee skenaarioiden mukaan vuosina 2070-2099 pienenemään vähintään 17 %. Näissä arvioissa ei ole erikseen huomioitu rankkasateiden kasvamista
keskimääräisiä sateita enemmän, joten etenkin kesätulvat voivat kasvaa enemmän kuin näissä arvioissa.
Taulukko 10. Ilmastonmuutoksen vaikutus kerran sadassa vuodessa toistuvan huippuvirtaaman
suuruuteen Lapuanjoella. Taulukossa on annettu muutosprosentti nykytilanteeseen (1972-2000)
verrattuna. (Suomen ympäristökeskus 2009)
Kerran 100 vuodessa toistuvan huippuvirtaaman
prosentuaalinen muutos referenssijaksoon
1972-2000 nähden

Piste

Valumaalueen pintaala (km2)
Vuodet 2010-39

Vuodet 2070-99

Maks

Min

Ka

Maks

Min

Ka

Töysänjoki

292

-11,8 %

-32,6 %

-23,0 %

-17,0 % -36,5 % -30,2 %

Keppo

3949

-6,4 %

-28,5 %

-18,3 %

-5,2 %

-28,6 % -18,6 %

Lapuanjoen vesistöalueella ilmastonmuutoksen vaikutusta 1-luokan patojen mitoitustulviin on
arvioitu Hirvijärven ja Varpulan osalta vesistömallijärjestelmän avulla (Veijalainen ja Vehviläinen
2008). Arvio on laadittu vertaamalla vuosia 1961-2000 vuosien 2077-2100 simuloituihin mitoitusvirtaamiin. Mitoitustulvalla tarkoitetaan tulvaa, joka aiheuttaa suurimman juoksutustarpeen
padolla. Menetelmä perustuu kerran 1000 vuodessa toistuvan 14 vrk:n mitoitussadannan yhdistä39
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miseen vuosien 1961-2000 päivittäisiin sää- ja lämpötilahavaintoihin. Ilmastonmuutos otettiin
huomioon perussäähavaintoja ja mitoitussadantaa muuttamalla.
Laskelmien mukaan tulovirtaamat tekojärviin kasvavat 17-54 % ja juoksutukset tekojärvistä 6-50
%. Laskennoissa mitoitustulvat ajoittuivat sekä vertailujaksolla 1961-2000 että jaksolla 2077-2100
kesään ja aiheutuvat pääosin mitoitussadannasta. Mitoitustulvien ajoittuminen kesään kevään sijasta aiheutuu osittain keväisin käytössä olevasta huomattavasti suuremmasta varastokapasiteetista
ja ohijuoksutusmahdollisuudesta. Kesäaikana vesipinnat ovat yleensä huomattavasti kevättä korkeammalla mitoitussateen alkaessa. Muutokset on esitetty taulukossa 11. Taulukossa on tulevaisuuden mitoitustulville esitetty pienimmän ja suurimman ennusteen mukaiset mitoitustulvat.
Taulukko 11. Hirvijärven ja Varpulan patojen mitoitustulvat nykytilanteessa 1961-2000 ja jaksolla
2070-2100.
Pato

Mitoitustulva
nykytilanteessa
(m3/s)

Pienin
mitoitustulva
2070-2100
(m3/s)

Suurin
mitoitustulva
2070-2100
(m3/s)

Muutos
(%)

Hirvijärvi
- tulovirtaama 1 vrk
- juoksutus

69
41

80
43

102
57

+17-+48
+6-+41

Varpula
- tulovirtaama 1 vrk
- juoksutus

41
21

48
22

63
31

+17-+54
+7-+50

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutospaineita vesistöjen käyttöön. Säännöstelykäytäntöjä pitää sopeuttaa muutoksiin. Kevättulvia varten tarvitaan vähemmän varastotilaa, joten pakolliset "kevätkuopat" ja niiden sitominen kalenteriin muuttuvat ongelmalliseksi lumien vähentyessä ja kevättulvien ajankohdan muuttuessa. Säännöstelyohjeiden joustavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Talviaikoina tarvitaan vesistöissä lisää varastotilaa talviaikaisten vesisateiden lisääntyessä. Kesien
muuttuessa kuivemmiksi ja pidemmiksi varastoaltaat on saatava täyteen ennen kesää. Toisaalta
kesä- ja syysateiden lisääntyessä tarvitaan aikaisempaa enemmän varastotilaa kesä- ja syysaikaan.
Tämä on ristiriidassa virkistyskäyttäjien toiveiden kanssa. Tarkkojen sääennusteiden ja etukäteisvaroitusten merkitys kasvaa sateiden muuttuessa rankemmiksi ja usein paikallisiksi. Patojen juoksutuskapasiteetin lisäämiseen saattaa olla paikoin tarvetta. Ilmastonmuutos tuo paineita nykyisten
säännöstelylupien muuttamiseen ja tulee huomioida uusia säännöstelyjä suunniteltaessa. (Veijalainen ja Vehviläinen 2008, Veijalainen 2009)

4.2 Muun pitkäaikaisen kehityksen vaikutus tulvariskeihin
Lapuanjoen vesistöalueen kuntien asukasmäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä.
Asutus tulee jatkossakin keskittymään etupäässä kaupunkien ja kuntakeskusten ympäristöön sekä
jokivarteen. Myös vapaa-ajan asutus lisääntyy vesistöjen rannoilla. Mahdolliset tulevat kuntaliitokset saattavat muuttaa asutuksen painopisteitä. Kuntaliitoksia Lapuanjoen vesistöalueella olevien kuntien kesken ei tämän hetken tiedon mukaan ole toteutumassa lähivuosina.
Suurimmat tulvavahingot aiheutuisivat jokiuoman varrella oleville taajamille ja tiheästi asutuille
alueille. Asukaslukumäärän kasvu lisää painetta kaavoittaa jokivarrelle myös sellaisille alueille,
joiden tulvaherkkyydestä ei ole kokemusperäistä tietoa. Tulvavahinkoja pystytään merkittävästi
vähentämään suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden
ulkopuolelle. Rakennuslupia myönnettäessä kunnan viranomaisten tulee huolehtia siitä, ettei rakenteita sijoiteta liian alas.
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Turvetuotannon mahdollinen lisääntyminen ja metsätalouden tehostuminen voi äärevöittää jokien
virtaamia ja siten lisätä tulvariskejä eri puolilla vesistöä. Lisäksi ojituksella voi olla haitallisia vaikutuksia veden laatuun sekä jokien ja järvien tilaan. Pitkällä aikavälillä katsottuna alueen pellot
painuvat ja kuluvat viljelyn vaikutuksesta. Myös aikaisemmin tehtyjen tulvasuojelutöiden hyötyvaikutukset vähenevät vähitellen. Penkereet painuvat ja uomat liettyvät. Nämä osaltaan lisäävät
tulvimisherkkyyttä alueella tulevaisuudessa. Vesiuomien ja –rakenteiden kunnossapidon merkitys
korostuu tulevaisuudessa entisestään.
Länsi-Suomen ympäristökeskus on arvioinut Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2000 julkaisemaa Suurtulvaselvitystä varten keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuvan (1/250 a) tulvan aiheuttamat vahingot. Työssä kartoitettiin kastuvien alueiden laajuus sekä arvioitiin rakennusten, teiden,
siltojen ja muiden vahinkojen suuruus HQ 1/250 mukaiselle tulvalle. Tulvavahinkoarviossa kastuvien alueiden pinta-ala on koko vesistöalueella arvioitu olevan yhteensä noin 7000 ha. Vuoden
1998 hintatasossa Lapuanjoen kokonaisvahingot olisivat HW 1/250 mukaisella tulvalla noin 15
milj. €. Elinkustannusindeksillä korjattuna vahinkosumma vastaa vuoden 2006 hintatasossa 17,1
milj. €. (Syvänen ja Leiviskä 2007)
Lapuan taajaman tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmassa on arvioitu kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan aiheuttavan noin 11 milj. € vahingot Lapuan taajaman alueella (Ramboll 2010).

5 Tulvariskin määrittäminen
Tulvariskillä tarkoitetaan tulvan todennäköisyyden ja tulvasta aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää. Tulvariskien hallintalain mukaan tulvariskien merkittävyyttä arvioitaessa tulee
ottaa huomioon seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset, kuitenkin alueelliset ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen (Laki 620/2010, 8§
merkittävät tulvariskialueet):
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen
tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen
keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Näiden lisäksi alustavissa arvioinnissa huomioidaan kokemusperäinen tieto eli tieto vesistöalueen
aikaisemmista tulvista ja niistä aiheutuneista vahingoista, sekä ilmastonmuutoksen tai muun pitkäaikaisen kehityksen aiheuttama vaikutus tulvien esiintymiseen.
Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on kehitetty paikkatietoanalyysi, jonka avulla voidaan
tunnistaa mahdollisesti tulville alttiit alueet. Paikkatietoanalyysillä luodaan karkean tason tulvaalue ns. generoitu tulva-alue, jonka laskenta perustuu yläpuoliseen valuma-alueeseen, järvisyyteen
ja jokiuoman kaltevuuteen (Sane, 2010). Paikkatietoanalyysi tehdään yhdelle vesistöalueelle kerrallaan ja koko valuma-alue mallinnetaan. Malli kalibroidaan keskimäärin kerran 1000 vuodessa
toistuvalle tulvalle (0,1%:n todennäköisyys) määritettyjä virtaamia ja vedenkorkeuksia käyttäen.
Määritetyt alavat alueet yhdistetään maankäyttöä ja muita yhdyskunnan kannalta tärkeitä toimintoja kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa, jolloin saadaan määritettyä karkealla tasolla mahdolliset tulvariskialueet.
Paikkatietoanalyysin tarkkuus vaihtelee alueittain käytetyn korkeusaineiston mukaan. Pääosalla
Lapuanjoen vesistöalueesta on ollut käytössä Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto, jonka
tarkkuus on luokkaa 0,3 m. Vesistöalueen kaakkoisosassa lähinnä Töysän ja Alajärven kuntien
alueella on ollut käytössä MML:n 10 korkeusmalli, jonka tarkkuus on 1 metrin luokkaa. Osalla
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Uudenkaarlepyyn, Töysän ja Alavuden kuntien alueista on ollut käytössä Maanmittauslaitoksen
(MML) 25 m ruutukoon korkeusmalli, jonka keskivirhe on 1,8 m. Jatkossa käytetään termiä "karkean tason tulva-alue", kun puhutaan mallin avulla tuotetusta alavasta alueesta. Lisätietoja edellä
kuvatusta paikkatietoanalyysistä ja sen eri työvaiheista on saatavilla SYKE:n laatimasta Tulvariskien alustavan arvioinnin oppaasta (Sane 2010).
Kuvassa 25 on esitetty karkean mallin määrittämät tulva-alueet Lapuanjoella kerran 1000 vuodessa toistuvalla tulvaskenaariolla. Lisäksi kuvassa on esitetty mitä korkeusaineistoa mallinnukseen
on ollut saatavilla sen tekohetkellä. Laajimmat tulva-alueet muodostuvat mallin mukaan etupäässä
Lapuanjoen keskiosalle. Karkean tason tulvan peittävyyden kokonaispinta-ala on noin 37 000 ha
koko vesistöalueella.

Kuva 25. Karkean mallin avulla määritetyt kerran 1000 vuodessa toistuvat tulva-alueet (ts. alavat
alueet) Lapuanjoen vesistöalueella ja käytetyn korkeusaineiston taso (© SYKE; Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).
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Merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa voidaan käyttää lisäksi ns. tulvariskiruutuja ja riskialueita, jotka on sovellettu pelastustoimen käyttämistä riskiruuduista. Tulvaruutujen luokitusperusteena käytetään rakennus- ja huoneistorekisterin asukasmäärää ja kerrosalaa tulva-alueella
250x250 m kokoisella ruudulla. Tällöin ruudut, joissa on suurin riski, merkitään riskiluokkaan I ja
ruudut, joissa on pienin riski, merkitään riskiluokkaan IV. Riskialue muodostuu, kun vähintään 10
samaan tai sitä korkeampaan riskiluokkaan kuuluvaa riskiruutua ovat yhteydessä toisiinsa. Taulukossa 12 on esitetty riskiruutujen luokittelu tarkemmin. Tulvariskien tunnistamisessa vesistöalueella on käytetty riskiruututarkastelun lisäksi myös RHR:n erityiskohteita sekä muita paikkatietoaineistoja, jotka on esitetty SYKE:n julkaisussa 2/2008 (Alho et al. 2008).
Taulukko 12. Riskiruutujen luokittelu asukasmäärän ja kerrosalan perusteella.
Riskiluokka Asukasmäärä
Kerrosala [m2]
I
> 250
tai > 10 000
II
61 – 250
tai 2 501 – 10 000
III
10 – 60
tai 250 – 2 500
IV
< 10
ja
< 250

6 Tulvariskialueiden tunnistaminen
Tässä kappaleessa pyritään tunnistamaan Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskialueet. Tunnistaminen perustuu kappaleessa 5 selostettuun menetelmään eli se pohjautuu keskimäärin kerran 1000
vuodessa toistuvan tulvan mallinnukseen ("karkean tason tulva-alue"). Tarkastelussa hyödynnetään lisäksi erilaisia paikkatieto- sekä kartta-aineistoja, joiden tiedot ovat osittain puutteellisia.
Tarkastelussa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta, vaan arviossa
on käytetty vain kohteen sijaintia ja sen sijoittumista tulva-alueelle. Tietojen täydennys sekä tulvahaavoittuvuuden tarkempi arviointi tehdään vasta mahdollisten jatkotoimenpiteiden yhteydessä
eli tulvavaara- ja tulvariskikartoituksen yhteydessä.
6.1 Kokemusperäinen tieto ja aikaisemmat selvitykset
Lapuanjoen vesistöalueella viimeisin suurempi tulva tapahtui keväällä 1984. Tulvan toistuvuuden
arvioidaan olleen luokkaa 1/20 -1/50 a eripuolilla Lapuanjoen vesistöaluetta. Tulva-alue ilmakuvattiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimesta ja kuvien perusteella veden levinneisyyttä on
merkitty myös kartoille. Muita erityisen vaikeita tulvavuosia Lapuanjoen vesistöalueella viime
vuosisadalla ovat olleet vuodet 1936, 1953, 1966, 1977 ja 1988. Kokemusperäisen tiedon mukaan
laajimmat tulva-alueet Lapuanjoen vesistöalueella sijoittuvat välille Lapuan keskusta Alahärmän Voltti. Alue on laaja, lähes 40 km pitkä ja laajimmillaan usean kilometrin levyinen ja
sisältää myös Kauhavanjoen alaosan. Vesistöalueella on lisäksi useita pienempiä tulva-alueita
mm. Kuortaneenjärven alueella, Hirvijoella, Kauhavanjoella, Ahvenjoella sekä Alavudenjärven ja
Ranta-Töysänjärven alueella (Huttu 1992). Jääpatoja on esiintynyt joen kaikissa osissa, etupäässä
joen keskiosalla Lapuan keskustaajaman alueella sekä sivujoista mm. Kauhavanjoella ja Hirvijoella.
Tulviin liittyviä aikaisempia selvityksiä Lapuanjoen vesistöalueella on tehty useita mm.
- Pohjanmaan etelä-, keski- ja pohjoisosan vesien käytön kokonaisuunnitelmat. Vesihallitus.1984.
- Tulvavahinkorajaselvitys, Lapuan kaupunki. 1989.
- Lapuanjoen tulva-alueet. Vaasan läänin seutukaavaliitto ja Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri.
1991
- Lapuanjoen yläosan yleissuunnitelma: Yhteenvetoraportti. Vesi- ja ympäristöhallitus.
1991.
- Suurtulvaselvitys. Arvio mahdollisen suurtulvan aiheuttamista vahingoista Suomessa.
Suomen ympäristökeskus. 2000.
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-

Hirvijärven tekojärven vahingonvaaraselvitys. Leiviskä, P. 2002.
Varpulan tekojärven vahingonvaaraselvitys. Leiviskä, P. 2002.
Lapuan taajaman tulvavaarakartoitus. Leiviskä, P. 2006.
Lapuanjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma. Leiviskä, P. ja Syvänen, K.
2007.
Tulvariskit Lapuan taajaman tulva-alueella. Ämmälä, A. 2008.
Lapuan keskustaajaman tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma. Luonnos 15.12.2010.
Ramboll Finland Oy 2010.

Selvitysten ja kokemusperäisen tiedon mukaan suurimmat taloudelliset vahingot suurtulvalla aiheutuvat Lapuan taajamalle. Lapuan taajaman tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmaa (2011) on
edeltänyt Lapuan taajaman alueelle tehty yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus (Lapuanjoen paaluvälillä 755+00 – 816+00 ja Nurmonjoen paaluvälillä 0+00 – 20+00) ja sen pohjalta laadittu tulvariskikartoitus. Tulvavaarakartat on tehty tulvan toistuvuuksille 1/20, 1/50, 1/100, 1/250 ja
1/1000 a. Tulvavaarakartoituksen perusteella on selvitetty tulvariskit Lapuan taajaman alueella.
Lapuan keskustaajaman tulvavaarakartan ja vuosittaisten kevättulvien kokemuksen perusteella
jokivarsi Lapuan keskustaajaman alueella on hyvin tulvaherkkä ja rakennuksille aiheutuvat tulvavahingot voivat olla suuret. Tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmassa arvioitiin Lapuan taajaman
tulvariskikartoitetulle alueelle aiheutuvan kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla noin 11 milj.
euron vahingot. Etenkin Liuhtarinkoski - Poutun silta väli on myös erityisen altis jääpatojen aiheuttamille tulville. Lapuan taajaman alapuolisilla pengerrysalueilla on myös kastumisvaarassa olevia asuinrakennuksia. Kaunissaaren ja Saarimaan kylät Lapuan alapuolisella pengerrysalla ovat
suurtulvalla vaarassa joutua veden saartamiksi. Kuortaneenjärven alueella tulvavahingoista ovat
kärsineet pääasiassa vapaa-ajan asutus ja maatalous.
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) kokemusperäisen tiedon sekä aikaisempien selvitysten perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousivat seuraavat alue: Lapuan taajama, Lapuan taajama–Alahärmän Voltti ja Kuortaneenjärven
alue.

Kuva 26. Kevään 1984 tulvaa Lapualla Poutun sillan yläpuolella. (Unto Tapio)
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6.2 Tulvalle altistuva väestö ja taloudellinen toiminta
Lapuanjoen vesistöalueella karkean tason tulva-alueella sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin
(2008) tietojen perusteella;
asukkaita noin 4 100
asuinrakennuksia noin 1 100 kpl (yhteenlaskettu kerrosala on 221 640 m2)
muita rakennuksia noin 2 800
Tulvariskiruutujen ja niistä johdettavien tulvariskialueiden avulla voidaan arvioida väestölle ja
rakennuskannalle aiheutuva tulvariski (selostettu kappaleessa 5). Paikkatietoanalyysin avulla tulvariskiruudut muodostetaan karkealle tulva-alueelle sijoittuvien väestön ja rakennusten mukaan.
Kuvassa 27 on esitetty karkean tason tulva-alueella olevat tulvariskiruudut Lapuanjoen vesistöalueella. Kuvasta 27 on nähtävissä kuinka asutus painottuu vesistöjen varsille. Tarkastelemalla yksittäisiä tulvariskiruutuja havaitaan, että Lapuanjoen vesistöalueella on eniten neljännen luokan riskiruutuja, jotka sijoittuvat suurelta osin vesistöalueen yläosan järvien ranta-alueille. Kolmannen
luokan riskiruudut sijoittuvat pääosin taajamien ja kylien alueille. Toisen luokan riskiruudut sijoittuvat pääosin Lapuan keskustaajaman alueelle (taulukko 13). Muutamia tai yksittäisiä toisen luokan riskiruutuja on Uusikaarlepyyssä (keskustaajamassa, Forsbyssä ja Levälässä), Kauhavalla
(Alahärmän keskustaajamassa ja Knuuttilassa), Lapualla (Raamatussa ja Tiistenjoella), Alajärvellä
(Lehtimäen Länsikylässä), Kuortaneenjärven alueella sekä Alavudenjärven alueella. Vesistöalueella ei ole ensimmäisen luokan riskiruutuja.
Merkittävin tulvariskialue Lapuanjoen vesistöalueella on Lapuan taajama (kuva 28), johon muodostuu ainoa toisen luokan riskialue. Kolmannen luokan tulvariskialueita muodostuu Uudenkaarlepyyn taajamaan sekä Kauhavalla Alahärmän taajamaan ja Pernaan kylään. Vesistöalueelle
muodostuu useita neljännen luokan riskialueita mm. Kuortaneenjärven alueelle, jossa on paljon
vapaa-ajan asutusta. Tulvariskiruutujen määrät riskiluokittain Lapuanjoen vesistöalueella ja Lapuan taajamassa on esitetty tarkemmin taulukossa 13.
Kohteiden sijainnin lisäksi voidaan tarkastella karkean tason tulva-alueen vesisyvyyttä tietyllä
alueella. Vesisyvyyden kasvaessa tulvan aiheuttama vahinkotodennäköisyys suurenee. Lapuanjoen vesistöalueella yli 2 metrin tulvasyvyydellä on 105 asuinrakennusta ja ihmisiä kyseisellä alueella asuu 504.
Taulukko 13. Tulvariskiruudut riskiluokittain Lapuanjoen
(Luokkien I-IV selitys taulukossa 12).
Vesistöalue
I
0
44
Lapuanjoen vesistöalue
0
Lapuan taajama
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vesistöalueella ja Lapuan taajamassa
II
37
22

III
321
58

IV
953
10
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Kuva 27. Karkean tason tulva-alueella (1/1000 a) olevat tulvariskiruudut Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, ELY-keskukset; © VTJ/VRK 4/2008)
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Kuva 28. Karkean tason tulva-alueella (1/1000 a) olevat tulvariskiruutualueet Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, ELY-keskukset; © VTJ/VRK 4/2008)
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) tulvariskiruututarkastelun perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousivat seuraavat alueet: Lapuan
taajama ja Uudenkaarlepyyn keskusta.
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Kuva 29. Lapuan taajamaa kirkkosillalta alavirtaan päin 12.6.2003. (Unto Tapio)
Tarkasteltaessa maankäytön suunnittelua karkean tason tulva-alueella esille nousee etupäässä
Lapuan taajama. Lapualla on meneillään keskustan osayleiskaavan tarkistus. Suunnittelualue sijaitseen osin karkean tason tulva-alueella. Kaavoitusprosessissa pyritään huomioimaan tulvariskit
Lapuan taajaman alueella. Suunnitteilla olevista yleiskaavoista myös Ylihärmän taajaman
osayleiskaava Kauhavalla, Veneskosken osayleiskaava Seinäjoella sekä Länsirannan ja Kaarankajärven osayleiskaavat Kuortaneella sijaitsevat osin karkean tason tulva-alueella.
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) maankäytön suunnittelun perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousi seuraava alue: Lapuan taajama.
Tulvariski yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavalle taloudelliselle toiminnalle voi aiheutua silloin, kun tulvan takia joudutaan pitkäaikaisesti keskeyttämään merkittäviä teollisuuden tai
elinkeinon harjoittamisen toimintoja. Tarkasteltaessa tulvariskiä taloudelliselle toiminnalle otetaan
huomioon vesistöalueella olevat liiketoiminnot esimerkiksi elintarviketeollisuus ja kemian teollisuus, joiden toimivuus olisi turvattava kaikissa olosuhteissa.
Tarkasteltaessa tulvariskiä taloudelliselle toiminnalle hyödynnetään Slices-maankäyttöaineistoa.
Tarkastelussa huomioidaan vesistöalueella sijaitsevien liiketoimintojen tyyppi sekä sijainti karkean tason tulva-alueeseen nähden. Taulukossa 13 on esitetty karkean tason tulva-alueen alle jäävien
maa-alueiden maankäyttö Lapuanjoen vesistöalueella.
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Taulukko 14. Karkean tason tulva-alueelle jäävät Slices 2000-aineiston maankäyttöalueen pintaalat (ha) Lapuanjoen vesistöalueella.
37 142
Maankäyttöluokat yhteensä
Kerrostaloalueet
13
Pientaloalueet
236
Loma-asuntoalueet
221
Muut vapaa-ajan toimintojen alueet
3
Liiketoiminnan ja hallinnon alueet
23
Teollisuus- ja varastoalueet
17
Liikennealueet
279
Yhdyskuntateknisen huollon alueet
21
Kallio- ja maaperäainestenottoalueet
332
Maatalouden maat
18 228
Metsätalouden maat ja muut maat
7 564
Vesialueet
10 205
Slices-maankäyttöaineiston pohjalta karkean tason tulva-alueelle jää arviolta n. 37 000 ha maaaluetta, teollisuus- ja varastoalueita 17 ha sekä liiketoiminnon ja hallinnon alueita 23 ha. Maatalouden maita vesistöalueella on n. 18 000 ha. Karkean tason tulva-alueelle ei sijoitu yhteiskunnan
kannalta elintärkeitä toimintoja turvaavaa taloudellista toimintaa. Huomioitavaa on kuitenkin, että
karkean tason tulva-alueelle jäävän Lapuan jätevesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsitellään Lapuan, Kuortaneen ja Seinäjoen Nurmon talousjätevesien lisäksi ainakin Atria Oy:n Nurmon elintarviketehtaan, Lapuan peruna Oy:n, Ciba Speciality Oy:n, Lapuan Nahka Oy.n, Nammo Lapua
Oy:n, Lapuan Proteiini Oy:n ja Kationi Oy:n jätevesiä. Tulvariskikartoituksen perusteella puhdistamon toiminnan arvioidaan pysähtyvän viimeistään tulvan noustessa kerran 250 vuodessa toistuvalle tasolle. Atrian Nurmon tehtaan prosesseja joudutaan pysäyttämään mikäli jätevedenpuhdistamon palvelukatkos kestää yli vuorokauden. Atrian Nurmon tehtaat ovat Atrian suurin tuotantoyksikkö, jossa työskentelee noin 1700 henkilöä.
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) taloudellisen toiminnan perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousi seuraava alue: Lapuan taajama.
6.3 Vaikeasti evakuoitavat kohteet
Asutuksen erityiskohteita, kuten vanhainkoteja, sairaaloita ja päiväkoteja, tarkasteltaessa on käytetty rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja, jotka saattavat olla osittain puutteellisia. Nämä tiedot
tulisi tarkistaa mahdollisen tulvariskikartoituksen yhteydessä, jotta kohteiden tulvasuojelua ja pelastusreittejä voidaan suunnitella paremmin. Erityisiä riskikohteita suurtulvalla ovat sairaalat ja
vanhainkodit, koska niissä olevien ihmisten liikkuminen on rajoitettua. Muita riskialttiita kohteita
ovat mm. päiväkodit ja koulut.
Kuvassa 30 on esitetty karkean tason tulva-alueen alle jäävät vaikeasti evakuoitavat kohteet Lapuanjoen vesistöalueella. Suurin osa erityiskohteista, jotka jäävät tulva-alueelle sijaitsevat Lapualla. Karkean tason tulvamallinnuksen mukaan tulva-alueella sijaitsee yksi huoltolaitosrakennus,
kaksi päiväkotia (kerrosala yhteensä on 1 000 m2) ja yhdeksän opetusrakennusta (kerrosala yhteensä on 13 200 m2). Lapuan taajamassa karkean tason tulva-alueelle jää yksi huoltolaitosrakennus, yksi päiväkoti ja neljä opetusrakennusta.
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) vaikeasti evakuoitavien kohteiden perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousi seuraava alue: Lapuan
taajama.
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Kuva 30. Karkean tason tulva-alueen (1/1000 a) alle jäävät vaikeasti evakuoitavat kohteet Lapuanjoen vesistöalueella. (© SYKE, ELY-keskukset; © VTJ/VRK 4/2008)

6.4 Tulvariski ympäristölle ja kulttuuriympäristölle
Tarkasteltaessa tulvariskiä ympäristölle tarkastelussa otetaan huomioon kohteet, jotka voivat aiheuttaa tulvatilanteessa ympäristön äkillistä pilaantumista. Tarkastelussa otetaan huomioon mm.
IPPC-direktiivin (Integrated Pollution Prevention and Control = Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) mukaiset teollisuuslaitokset sekä muut lupavelvolliset
toimijat.
IPPC-direktiivin mukaisia toimijoita Lapuanjoen vesistöalueella on useita, mutta niistä vain yksi
kohde, yli 40 000 broilerin kasvattamo, Lapuan Raamatun kylässä sijoittuu karkean tason tulvaalueelle. Karkean tason tulva-alueella sijaitsee kaksi jätevedenpuhdistamoa: Alavuden kaupungin
keskuspuhdistamo ja Lapuan jätevedenpuhdistamo. Karkealla tulva-alueella sijaitsee myös kolme
lopputarkkailussa olevaa puhdistamoa Kauhavalla (Alahärmän Kirkonkylän, Voltin ja Härmän
sairaalan puhdistamot), jotka on korvattu Alahärmän Volttiin uuteen paikkaan rakennetulla puh50
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distamolla. Alavalla alueella sijaitsee myös viemärilinjaston pumppaamoja. Lapuan taajaman alueella sijaitsee kymmenen jätevedenpumppaamoa karkean tason tulva-alueella. Puhdistamonjen
ohijuoksutuksista sekä pumppaamojen toiminnan pysähtymisestä aiheutuu kuormitusta ympäristöön ja alapuoliselle vesistöalueelle.
Tulva-alueella sijaitsee neljä jätteenkäsittelylaitosta: jäteasema, jätevesipuhdistamon lietteen kompostointi- ja varastointialue sekä kompostointialue Alavuden Kirkkokankaalla sekä maa- ja kiviainesten käsittely ja loppusijoituspaikka Seinäjoella Kuortaneentien varressa. Vesistöalueella on
neljä huoltoasemaa, jotka jäävät karkealle tulva-alueelle: yksi Uusikaarlepyyn taajamassa, yksi
Kauhavan Alahärmän taajamassa ja kaksi Lapuan taajamassa. Tulva-alueella on myös paljon maatalousalueita. Maatalousalueilla on runsaasti navetoita ja lihakasvattamoja, joista suurtulvan sattuessa voi huuhtoutua suuria määriä ravinteita vesistöön. Tulva-alueella sijaitsee yhteensä 17 ympäristöluvan omaavaa eläinsuojaa mm. Lapualla on 30 000 broilerin ja nautojen kasvattamo Härsilässä ja 1000 lihasian sikala Poutussa. Molemmat ovat tulvavaarassa jo kerran 20 vuodessa toistuvalla tulvalla (Ämmälä 2008). Lisäksi tulva-alueella sijaitsee kivenlouhimo ja murskaamo Seinäjoella Kuortaneentien varressa. Kohteiden toiminta saattaa vaarantua ja estyä suurella tulvalla.
Lisäksi kuljetukset saattavat estyä kulkuyhteyksien katkettua. Lapuan tulvariskikartoituksen mukaan Lapuan taajaman tulva-alueella sijaitsee myös kolme pilaantunutta maa-aluetta. Kuvassa 31
on esitetty kohteet, jotka voivat aiheuttaa tulvatilanteessa ympäristön äkillistä pilaantumista Lapuanjoen vesistöalueella.
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) ympäristölle aiheutuvien haittojen perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousi seuraava alue: Lapuan
taajama.
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Kuva 31. Kohteet, jotka voivat aiheuttaa tulvatilanteessa ympäristön äkillistä pilaantumista. ((©
SYKE, ELY-keskukset; © VTJ/VRK 4/2008)
Tulvista voi aiheutua vahinkoja kulttuuriympäristölle, jos tulvavesi kastelee vanhoja rakennuksia. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 2009 kohteista karkeantason
tulva-alueen alle jäävät osin seuraavat kohteet:
- Alavuden kirkko ja Muistojen kappelin alue (Alavus)
- Alahärmän kirkonseutu, Kantolan kylän raittiasutus sekä Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta (Kauhava)
- Kuortaneen kirkko ja kirkonseutu, Kuortaneen pohjalaistalot: Ruismäki ja Kuhajärvi sekä
Ruonan kylä ja Haapaniemen pappila (Kuortane)
- Lapuan Patruunatehdas ja Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (Lapua)
- Nurmon kirkonseutu (Seinäjoki)
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-

Villa Manner (Töysä)
Pohjanmaan teollisuuden kartanot: Kiitola, Juthbacka ja Keppo, Topeliuksen lapsuudenkoti Kuddnäs, Uudenkaarlepyyn historiallinen keskusta sekä Uudenkaarlepyyn seminaari ja
Seminaarikatu (Uusikaarlepyy)

Huomiotavaa on, että kohteet ovat aineistossa aluemaisina ja suurin osa kohteista on vain pieneltä
osin karkean tason tulva-alueella. Rakennukset ovat usein sijoitettu korkeimmille alueille. Karkean tarkastelun perusteella rakennuksia sijoittuu karkealle tulva-alueelle ainakin Uudenkaarlepyyn
historiallisessa keskussa, Uudenkaarlepyyn seminaarin ja Seminaarikadun alueilla, Topeliuksen
lapsuudenkodin Kuddnäsin sekä Lapuan Patruunatehtaan alueella. Lapuan entisessä Patruunatehtassa eli ns. Vanhassa Paukussa toimivat nykyään mm. kirjasto, museoita, elokuvateatteri, musiikkiopisto sekä useita pieniä yrityksiä. Karkean tason tulva-alueella olevat kulttuuriympäristökohteet
on esitetty kuvassa 32.
Karkean tason tulva-alueella sijaitsee yksi suojeltu kirkko (Uudenkaarlepyyn kirkko) ja yksi rakennussuojelukohde Uusikaarlepyyssä sekä pistemäisiä muinaisjäännöksiä 13 kpl ja muinaisjäännösalueita 19 kpl pääasiassa vesistöalueen keski- ja yläosalla.
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) kulttuuriympäristölle aiheutuvien haittojen perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousee seuraava alue: Uudenkaarlepyyn keskusta.
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Kuva 32. Karkean tason tulva-alueen alle osittain jäävät kulttuuriympäristökohteet Lapuanjoen
vesistöalueella. (© SYKE, ELY-keskukset; © VTJ/VRK 4/2008)
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6.5 Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot
Tarkasteltaessa tulva-alueelle jääviä yhteiskunnan kannalta tärkeitä kohteita Lapuanjoen vesistöalueella huomioidaan tietoliikenteen rakennukset, paloasemat, väestönsuojat, energiantuotanto- ja
siirtorakennukset, vedenottamot sekä tie- ja rautatieverkostot.
Karkean tason tulvamallinnuksen mukaan tulva-alueelle joutuu:
- viisi tietoliikenteen rakennusta (neljä Kauhavalla ja yksi Alavudella)
- kaksi paloasemaa (Uusikaarlepyyssä ja Alavudella)
- viisi energiantuotanto ja –siirtorakennusta
- kaksi väestönsuojaa Uudessakaarlepyyssä ja Lapuan taajamaan tehdyn tulvariskikartoituksen mukaan Lapuan taajamassa jää tulvaveden alle 18 väestönsuojaa.
- kolme pohjavedenottamoa (Vajesoja 1 Alavuden Jokivarressa ja Ritolanmäki Alavuden
keskustassa sekä Sikaharju Seinäjoen Peräseinäjoella)
- lukuisia muuntajia ja suurjännitepylväitä
Kunnallistekniikalle voi aiheutua vahinkoja juomaveden sotkeutumisesta ja viemäriveden ohipumppauksesta ja kaukolämpöputkistokanavat voivat täyttyä tulvavedellä. Puistomuuntamoille
tulva voi aiheuttaa haittaa jo puolen metrin vesisyvyydellä. Pylväsmuuntamoille haittaa voi aiheutua veden syövyttäessä maata pylvään juurelta. Sähköasemien kastuminen voi aiheuttaa sähköjen
katkeamisen, jos sähkönsaantia ei voida korvata toisella asemalla.
Kuvassa 33 on esitetty Lapuanjoen vesistöalueen tieverkoston pääväylät ja niiden mahdolliset katkeamispisteet. Valtatie 16 eli Vaasa-Kyyjärvitie jää Lapualla Poutussa ja Yli-Hellassa yhteensä
noin 5,3 km matkalla karkean tason tulva-alueelle. Valtatie 19 on vaarassa jäädä Ylihärmässä
Tuomisillan kohdalla ja Perämäessä yhteensä noin 2,5 km matkalta tulvaveden alle. Myös valtatie
8 Alajepualla ja valtatie 18 Nurmossa, Alavudella ja Töysässä ovat paikoin karkean tason tulvaalueella. Lisäksi useita pienempiä yleisiä ja yksityisiä teitä jää paikoitellen karkean tason tulvaalueelle. Lapualla mm. Poutuntie, Alajoentie, Jokitie ja Raamatuntie (nro 7233) sekä Uudessakaarlepyyssä Alajepuantie (nro 749) ja Itäinen Jokitie ovat vaarassa katketa kilometrien matkalta.
Suurtulva voi myös vaurioittaa Lapuanjoen ylittäviä siltoja, sillä vesi saattaa nousta muutamien
siltojen kohdalla kansirakenteisiin asti. Päätiet on rakennettu yleensä melko korkealle, joten tulvavedet eivät todennäköisesti katkaise niitä edellä mainitussa laajuudessa. Pohjanmaan rata Alahärmässä ja Ekolassa sekä Haapamäen rata monin paikoin ovat karkean tason tulva-alueella. On kuitenkin epätodennäköistä, että tulva nousisi rautateiden tasolle, koska rautatiet on yleensä rakennettu korkealle. Tulvavedet saattavat kuitenkin vahingoittaa rautateiden rakenteita.
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Kuva 33. Tiestön pääväylät ja rautatiet sekä niiden mahdolliset katkeamiskohdat Lapuanjoen vesistöalueella. (©SYKE, ELY-keskukset; ©Liikennevirasto/Digiroad 2010; ©Maanmittauslaitoksen lupa nro 7/MML/09)
Tarkasteltaessa merkittäviä tulvariskejä (laki tulvariskien hallinnasta) yhteiskunnan kannalta tärkeiden kohteiden perusteella Lapuanjoen vesistöalueella esille nousi seuraava alue:
Lapuan taajama.
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6.6 Vesistörakenteiden aiheuttama tulvauhka
Lapuanjoella on useita patoja ja tulvasuojelupenkereitä, jotka lisäävät suurtulvatilanteessa tulvariskiä asutukselle ja yhteiskunnalle. Hirvijärven tekojärven patorakenteet ja voimalaitospato sekä
Varpulan tekojärven patorakenteet ovat 1-luokan patoja. 2-luokan patoja ovat Hipinkosken altaan
ja Kätkänjärven säännöstelypadot sekä Stadsforsin, Hourunkosken ja Mäkelänkosken voimalaitospadot. Poutun pato Lapualla on 3-luokan pato. Tulvasuojelupenkereitä on noin 17 km matkalla
Lapuanjoen keskiosalla sekä Kauhavanjoen alaosalla. Tulvasuojelupenkereet on mitoitettu kerran
kahdessakymmenessä vuodessa HQ1/20 toistuvalle tulvalle. Suurtulvatilanteessa (kerran 250 - 1000
vuodessa toistuvalla tulvalla) tulvavesi pääsee leviämään tulvapenkereiden taakse, jolloin ne menettävät merkityksensä.
Hirvijärven tekojärven vahingonvaaraselvityksen mukaan Hirvijärven patomurtuman keskeinen
oletus on, että altaan vedenpinnan ollessa ylärajalla, sortuu sen yläpuolella olevan sijaitsevan Varpulan altaan pato. Hirvijärven äkillinen vedenpinnan nousu aiheuttaa padossa sisäisen eroosion ja
patomurtuman. Huippuvirtaama syntyvästä aukosta on noin 3400 m3/s. Tämä aiheuttaa 2-3 tunnin
kuluessa noin 2800 m3/s:n virtaaman Nurmonjokeen, jonka läheisyydessä asutus kokee mittavia
vaurioita talojen jäädessä arviolta noin kolme metriä syvän voimakkaasti virtaavan veden alle.
Myös sillat tuhoutuvat. Tulva etenee tämän jälkeen kohti Lapuan kaupunkia, jonne se saapuu noin
8-9 tunnin kuluttua aiheuttaen suuria vahinkoja. Lapuan keskustassa virtaama olisi arviolta noin
10 kertaa suurempi kuin kerran 100 vuodessa toistuva tulvavirtaama. Kuvassa 34 on esitetty Hirvijärven tekojärven tulva-aallon leviäminen lähtövirtaamatilanteessa HQ1/20. (Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 2009a)
Varpulan altaan patomurtuman tulva-aalto suuntautuu aina kohti Hirvijärven allasta, jonka etäisyys Varpulan altaan maapadosta on 0-1 km. Varpulan ja Hirvijärven altaan välisellä maa-aluella
ei aiheudu patomurtumasta mainittavia vahinkoja. Suurin vaara Varpulan altaan maapadon sortumisesta aiheutuu Hirvijärven altaan patorakenteille Hirvijärven altaan ollessa jo ennen sortumista
täynnä. (Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 2009b)
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Kuva 34. Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsevan Hirvijärven tekojärven tulva-aallon leviäminen ja
arvioidut vesisyvyydet HQ1/20 patomurtumatilanteessa. (© SYKE, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
Kyronjoen vesistöalueella sijaitsevan Kalajärven tekojärven vahingonvaaraselvityksen mukaan
Kalajärven tekojärvellä tapahtuvan patomurtuman seurauksena tulva-aalto suuntautuu murtumapaikan mukaan joko Nurmonjoen tai Seinäjoen vesistöön aiheuttaen mittavia vahinkoja. (LänsiSuomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 2008)
Kalajärven tekoaltaan patomurtuman seurauksena syntyvä tulva poikkeaa luonnontulvasta hyvin
paljon. Tulva on suuruusluokaltaan, erityisesti padon alapuolella, mutta myös Nurmonjoen uomassa useita kertoja suurempi kuin alueilla tunnetut tulvatapahtumat. Joen uoma ei pysty johtamaan virtaamaa, joka kulkee uoman sivualueilla ja purkautuu Nurmonjoen yläjuoksun alueella
Paston, Kouran ja Veneskosken taajamiin sekä Nurmon ja Lapuan taajamiin. Laajat asuinalueet
jäävät pahimmassa tapauksessa useita metrejä veden alle. Myös veden virtausnopeus on huomattava. Suurin osa vaikutusalueen silloista tuhoutuu tai kärsii mittavia vahinkoja. Kuvassa 35 on
esitetty Kalajärven tekojärven Nurmonjoen suuntaisen tulva-aallon leviäminen lähtövirtaamatilanteessa HQ1/100. (Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 2008)
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Kuva 35. Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsevan Kalajärven tekojärven Nurmonjoen suuntaisen
tulva-aallon leviäminen ja arvioidut vesisyvyydet HQ1/100 patomurtumatilanteessa. (© SYKE, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
Yksittäisen padon aiheuttama tulvariski on jo otettu huomioon patoturvallisuuslain ja asetuksen
määräämin toimenpitein. Pääsääntönä voidaan pitää, että pelkästään yksittäisen padon sortuman
aiheuttaman tulvariskin perusteella ei ole perusteltua nimetä aluetta merkittäväksi tulvariskialueeksi. Patoja, joiden vahingonvaara-alueella välittömästi padon alapuolella asuu huomattava määrä ihmisiä, on tarkasteltava kuitenkin erikseen. Tämän vuoksi Lapuanjoen vesistöalueelta jatkotarkasteluun ei ole otettu kohteita.
Tarkasteltaessa vesistörakenteiden aiheuttamaa tulvanuhkaa esille ei noussut merkittäviä
kohteita (laki tulvariskien hallinnasta).
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7 Yhteenveto
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) tulivat voimaan kesällä 2010. Laissa ja asetuksessa on säädetty tulvariskien hallinnan suunnittelusta merkittäville tulvariskialueille. Tulvariskien alustavan arvioinnin avulla (määräaika 22.12.2011) etsitään alueet, joilla tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Näille mahdollisille merkittäville tulvariskialueille
laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat (määräaika 22.12.2013) sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat (määräaika 22.12.2015).
Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Yksittäiseen vahinkokohteeseen liittyvien omaisuusarvojen suuruus ei ole arvioinnissa ratkaisevaa,
vaan merkittävälle tulvariskialueelle tunnusomaista on suuri yksittäisten vahinkokohteiden lukumäärä ja sen perusteella merkitys myös yleiseltä kannalta.
Tulvariskien alustavissa arvioinnissa tarkastellaan seuraavia tulvan vahingollisia seurauksia:
vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen
tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Tässä raportissa on arvioitu vesistöstä aiheutuvat tulvariskit Lapuanjoen vesistöalueella. Arvioinnissa on mm. kuvattu alueen vesistö, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä aiheutuneista
tulvavahingoista sekä arvioitu mahdollisia tulvia ja tulvariskejä. Taulukossa 15 on koottu yhteenveto kappaleessa 6 esille nousseet alueet ja niiden valintaperustelut.
Taulukko 15. Yhteenveto kappaleessa 6 tunnistetuista tulvariskialueista Lapuanjoen vesistöalueella.
Tulva-alue
Kunta
Perustelut/riskikohteet tulva-alueella (1/1000 vuotta)
Lapua
Lapuan taajama
-tapahtuneet tulvat
-tiheää asutusta
-kaavoitus-/rakentamispaineet
-taloudellinen toiminta
-vaikeasti evakuoitavat kohteet

-ympäristö-/kulttuuriympäristökohteet
-jätevedenpuhdistamo
-tieyhteydet
Lapuan taajama- Lapua, Kauhava
Voltti
Kuortane
Kuortaneenjärven
alue
Uusikaarlepyy
Uudenkaarlepyyn
taajama

-tapahtuneet tulvat
-tapahtuneet tulvat
-tiheää asutusta
-ympäristö-/kulttuuriympäristökohteet

Lapuanjoen vesistöalueelta ehdotetaan mahdolliseksi merkittäväksi tulvariskialueeksi Lapuan taajamaa. Alue on esitetty kuvassa 36. Rajauksessa on otettu huomioon tulvakartoituksen
tarpeet. Lapuan taajaman alueella arviolta 500 asukasta harvinaisen tulvan (1/1000 vuotta) peittämällä alueella.
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Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi Lapuanjoen vesistöalueelta nousi tarkasteluissa erityisesti
esille Uudenkaarlepyyn taajama (kuva 36) muuksi tulvariskialueeksi. Alueen ei kuitenkaan
katsota olevan merkittävä tulvariskialue (laki tulvariskien hallinnasta), mutta alueelle suositellaan
tehtäväksi tarkempia tulvakartoituksia.

Kuva 36. Lapuanjoen vesistöalueelle ehdotetut merkittävät tulvariskialueet sekä muut tunnistetut
tulvariskialueet. (©SYKE, ELY-keskukset; © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)
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