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ALUSTAVA TARKASTELU
• vaikutus tulviin ja tulvariskeihin
• kustannukset
• toteutettavuus

1. Toimenpiteet,
jotka ovat
tarpeellisia ja
toteuttamiskelpoisia

2. Toimenpiteet,
jotka ovat
mahdollisia, mutta
joita halutaan
arvioida
tarkemmin

3. Toimenpiteet,
joiden
toteutettavuus
tai vaikuttavuus
tulviin on huono

TOIMENPITEIDEN TARKEMPI ARVIOINTI
& TOIMENPIDEYHDISTELMÄT

TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA
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Tulvariskien hallinnan toimenpidekategoriat







Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
Tulvasuojelutoimenpiteet
Valmiustoimet
Toiminta tulvatilanteessa
Jälkitoimenpiteet
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Tulvariskiä vähentävät
toimenpiteet käsittävät
tulvariskien kasvua
estävät ja
vahinkopotentiaalia
vähentävät toimenpiteet.

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet (1/2)





Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen

» Tulvavaarakarttojen laadinta Tornionjoen jääpatotulvatilanteille
» Tornionjoen alaosan virtausmallin tarkennus ja päivitys Liakanjoen osalta
» Muoniojoen tulvavaarakartan laadinta
Tulvatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen
Maankäytön suunnittelu

» Tulvien nykyistä parempi huomioiminen kaavoituksissa ja alueiden käytön
suunnittelussa

» Alimpien rakentamiskorkeuksien ajan tasalla pitäminen
» Tulvien huomioiminen teiden perusparannushankkeissa
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Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet (2/2)




Viemäriverkoston kehittäminen tulvakestäväksi

» Nykyisten ongelmakohtien selvittäminen
» Korjaussuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
Omatoiminen varautuminen

» Omatoimisen varautumisen ohjeistuksen parantaminen (mm. erilaiset
menetelmät)



» Vedenkestävien materiaalien käytön edistäminen
» Oman kiinteistön tai kiinteistöryhmien suojelusuunnitelmat
Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääminen

» Tornionjoen-Muonionjoen valuma-alueen vedenpidätysmahdollisuuksien
selvittäminen (kosteikot, laskeutusaltaat, ojitettujen alueiden ennallistaminen)
» Tulvien huomioiminen alueiden käyttöön liittyvissä ohjeistuksessa
(metsänhoitosuositukset, maatalouden tukijärjestelmät, muut
alueidenkäyttöhankkeet)
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Tulvasuojelutoimenpiteet





Tulvasuojelun toimenpiteet
tarkoittavat sellaisten pysyvien
rakenteiden suunnittelun ja
rakentamisen, joiden tarkoituksena
on estää tai vähentää tulvista
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Tengeliönjoen säännöstely

» Nykyisten säännöstelylupien mukainen käyttö
Tulvapenkereet

» Suensaaren pohjoispään penkereen korotus
» Lisäpengertarpeiden selvittäminen
Jokisuun ruoppaus

» Ruoppaustyö jäi keskeneräiseksi vuonna 2013
» Odottaa Ruotsin lupaviranomaisen päätöstä
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Valmiustoimet




Valmiustoimet kattavat tulvan
uhatessa suoritettavat toimenpiteet
mukaan lukien tulvaennusteet ja
tulvavaroitusjärjestelmät sekä erilaiset
varautumissuunnitelmat.

Tulvaennusteiden ja –varoitusjärjestelmien kehittäminen
Tulvaviestinnän kehittäminen

» Tehokkaimpien viestintäkanavien selvittäminen (mitä kautta asukkaat parhaiten





tavoittaa)
» Yhteistyön lisääminen asukkaiden viranomaisten välillä
» Erilaisten tulvatiedotuksien järjestäminen (lehtijutut, tilaisuudet, internet,
tiedostuslehtiset ym.)
» Tulvaviestintäsuunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla pitäminen

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmat
Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen

» Tulvantorjunnan harjoituksien lisääminen ja kehittäminen
Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen
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Toiminta tulvatilanteessa





Toiminta tulvatilanteessa käsittää
tulvan aikana suoritettavat
toimenpiteet, joiden tarkoituksena
on estää tai vähentää tulvasta
aiheutuvia vahinkoja.

Viranomaisten toiminta

» Tulvantorjuntaorganisaatio
» Eri viranomaisten vastuut tulvatilanteessa
Jääpatojen räjäyttäminen
Tilapäiset tulvasuojelurakenteet

» Sisältää tilapäiset teiden korotukset
» Ihmisten omatoiminen tulvasuojelu (esim.
sokkelien muovitukset, hiekkasäkkivallit,
arvokkaan irtaimiston siirto ylemmäs, autojen
siirtäminen)

Kuvien lähde: Pientalon tulvaturvallisuusopas, Kymenlaakson pelastuslaitos.
http://www.kympe.fi/images/stories/PDF/KYMPE_Pientalon_tulvaturvallisuusopas_web.pdf
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Jälkitoimenpiteet tähtäävät
yhteiskunnan, ympäristön ja
yksittäisten henkilöiden
toipumiseen tulvatilanteesta.

Jälkitoimenpiteet



Toimintojen uudelleen sijoittaminen

» Kastuneen kohteen toimintojen uudelleen sijoittaminen joko pysyvästi tai



väliaikaisesti

Puhdistus ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu ja järjestäminen

» Tavoitteena toimiva järjestelmä kastuneen alueen puhdistukseen ja
jälleenrakentamiseen

» Vapaaehtoistyö avuksi kriisistä selviytymiseen
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Tarkastelusta pois jätetyt toimenpiteet
ALUSTAVA TARKASTELU

1. Toimenpiteet,
jotka ovat
tarpeellisia ja
toteuttamiskelpoisia

2. Toimenpiteet,
jotka ovat
mahdollisia, mutta
joita halutaan
arvioida
tarkemmin

3. Toimenpiteet,
joiden
toteutettavuus
tai vaikuttavuus
tulviin on huono

TOIMENPITEIDEN TARKEMPI ARVIOINTI
& TOIMENPIDEYHDISTELMÄT

TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA
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Toimenpiteet, joilla on huono toteutettavuus
 Ei kirjata tulvariskien hallintasuunnitelmaan

Toimenpide

Perustelu

Koko Tornionjoen säännöstely

Tornionjoen säännöstely lailla kielletty
Vaatii sekä Suomen että Ruotsin lupakäsittelyn
Vesienhoidon tavoitteiden vastainen

Tengeliönjoen nykyisen
säännöstelyn tehostaminen

Vaikutus hyvin pieni Torniojoessa

Lisävoimalaitoksen rakentaminen
Tengeliönjoen vesistöalueelle

Ei juurikaan vaikutusta tulviin Tornion alueella
Huono kustannus-hyöty suhde

Sivujokien säännöstely (vanhat
uittopadot)

Huono kustannus-hyöty suhde
Patoja pitäisi olla satoja, jotta saadaan tarvittava
leikkaus virtaamaan
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Toimenpiteet, joilla on huono toteutettavuus
 Ei kirjata tulvariskien hallintasuunnitelmaan

Toimenpide

Perustelu

Kuivat tekoaltaat

Kalliita
Erittäin huono juridinen toteutettavuus

Ohitusuomat/ Sivu-uomien
vedenjohtokyvyn parantaminen
(Torniojokisuussa)

Kallis
Paljon ennalta-arvaamattomia vaikutuksia

Hyydeverkko

Koskee vain Tengeliönjoen hyydetulvia, ei
käyttökokemuksia
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Toimenpiteet, joilla on huono toteutettavuus
 Ei kirjata tulvariskien hallintasuunnitelmaan

Toimenpide

Perustelu

Jääpatojen kasautumispaikkojen
ruoppaus muualla vesistöalueella

Huono juridinen toteutettavuus (mm. NATURA)

Jääpuomit Haaparannan
yläpuolelle

Vaatii massiiviset rakenteet, koska joki on leveä
Kallis

Jään heikentäminen (hiekoittamalla Epävarma teho
tai auraamalla)
Korvattu jäänsahauksella
Jään räjäyttäminen ennakkoon

Räjäytyksiä käytetään vain jääpatotilanteissa

Jään heikentäminen lämpimällä
vedellä

Lämmintä vettä tarvittaisiin erittäin suuri määrä,
koska jääalue on suuri

Jään särkeminen
ilmatyynyaluksella

Ei saatavilla ilmatyynyaluksia
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Kiitos mielenkiinnosta!
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