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Tulvariskien hallinnan suunnittelun lähtökohdat




Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100620)
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100659)

”Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää
tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista
tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa yhteen tulvariskien hallinta
ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän
käytön sekä suojelun tarpeet.”
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Lapin
liitto

Tulvaryhmän toiminta

Asiantuntijat

Lapin
ELYkeskus

Lapin
pelastuslaitos

Kunnat



Tehtävät:
 Käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut
selvitykset
 Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
 Hyväksyy ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja
siihen sisältyviksi toimenpiteiksi
 Järjestää riittävän vuorovaikutuksen suunnittelun aikana
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Esiintyneet tulvat
 Aikaisin havainto vuodelta
1615, jolloin Särkilahden
kappeli huuhtoutui tulvan
mukaan
 Vuonna 1677 Keksin tulva
aiheutti laajoja vahinkoja
 Vuonna 1968 on mitattu useilla
havaintoasemilla korkeimmat
vedenkorkeudet
 Suurempia jääpatotulvia on ollut mm.
vuosina 1934, 1971, 1984 ja 1985.

Tornio vuonna 1990

Toistuvuus

Q [m3/s] Tornionjoki
Liakanjoen haaran alapuolella

1/20

2633

1/50

2923

1/100

3142

 Tornion alueella viimeisin jääpatotulva
tapahtui vuonna 1990

1/250

3429

1/1000

3863

jääpato

3100
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Tulvakartoitukset (1/4)



Tulvan toistuvuus

Tulvan
Todennäköisyys, että esiintyy
Vuotuinen
toistuvuus todennäköisyys
ainakin yhden kerran seuraavan
[vuosia]
100 vuoden aikana [%]

Sanallinen kuvaus
toistuvuudelle

2

50 %

100 %

5

20 %

100 %

yleinen

10

10 %

100 %

kohtalaisen yleinen

50

2%

87 %

melko harvinainen

100

1%

63 %

harvinainen

250

0,4 %

33 %

erittäin harvinainen
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Tulvakartoitukset (2/4)
Tulvavaarakartta kertoo minne tulva leviää.
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Tulvakartoitukset (3/4)
Tulvariskikartta kertoo mitä tulva alle jää.
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Tulvakartoitukset (4/4)



Tulvavaara- ja tulvariskikartat ovat saatavilla
ympäristöhallinnon karttapalvelussa:
www.ymparisto.fi/tulvakartat
• Lisäksi ympäristöhallinnon paikkatietopalvelusta OIVA:sta
tulvavaarakartat paikkatietoaineistona (www.ymparisto.fi/oiva)
• Palvelussa kaikilta merkittäviltä tulvariskialueilta
yksityiskohtaiset tulvavaarakartat
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Tulvariskikohteet Torniossa




Riskikartoituksessa kartoitettu yhteensä 70 riskikohdetta
Jääpatotulvalla uhattuna Suensaaren palvelukeskus,
Veteraanitalo, vanhusten vuokratalo Keskikadulla ja Kallioputaan
päiväkoti

Toistuvuus

Asukkaita

Asuinrakennuksia [kpl]
(rakennuksia yhteensä)

Asuinrakennuksia
(rakennuksia)
alle 0,5 m
syvyysvyöhykkeellä
[m2]

1/20a

14

6 (36)

4 (22)

1/50a

44

8 (49)

6 (30)

1/100a

45

9 (60)

6 (38)

1/250a

93

24 (106)

19 (75)

1/1000a

380

61 (199)

48 (143)

jääpato

2913

358 (934)

175 (356)
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Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu
I vaihe: Tulvariskien alustava arviointi (22.12.2011)
Uudelleentarkastelu 22.12.2018, jatkossa joka 6. vuosi

II vaihe: Tulvakartoitus (22.12.2013)
Uudelleentarkastelu 22.12.2019, jatkossa joka 6. vuosi

III vaihe: Tulvariskien hallintasuunnitelmat (22.12.2015)
Uudelleentarkastelu 22.12.2021, jatkossa joka 6. vuosi

 Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien
hallintasuunnitelmaksi 10/2014-3/2015
 Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy
tulvariskien hallintasuunnitelman 22.12.2015
mennessä
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Tulvavahinkojen korvauskäytännön muuttuminen
(1/2)



Eduskunta on 22.2.2011 päättänyt poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta. Lakimuutos astui
voimaan 1.1.2014.
Korvauskäytäntö 1.1.2014 alkaen
 Vesistöjen poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia rakennus- ja irtaimistovahinkoja
korvataan vakuutuksista.
 Suurin osa vakuutusyhtiöistä on jo laajentanut tai laajentamassa koti- ja
kiinteistövakuutustensa turvaa niin, että ne kattavat automaattisesti myös
poikkeuksellisista vesistö-, merivesi- ja rankkasadetulvista aiheutuvat vahingot.
Yleensä tulvaturva sisältyy laajoihin vakuutuspaketteihin.
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Tulvavahinkojen korvauskäytännön muuttuminen
(2/2)


Korvauskäytäntö 31.12.2013 saakka
 Vahinkoja korvataan valtion varoista vesistöjen poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) perusteella, jolloin korvausta
voidaan myöntää enintään 80 prosenttia arvioidusta vahingon määrästä.
 Merivesitulvien tai rankkasateista aiheutuvien hulevesitulvien aiheuttamiin vahinkoihin
ei ole tähänkään saakka myönnetty valtion korvauksia, joten hallituksen esitys ei
muuta korvauskäytäntöjä niiden osalta.

13

Lisää valtakunnallista tietoa tulvariskien
hallinnan suunnittelusta osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/tulvat

Kiitos!
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