KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ
1. KOKOUS

Aika:
Paikka:

12.4.2012
klo/ kl. 13:00-15:00
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallonkatu 8, Seinäjoki

Läsnä:
Aulis Rantala (pj), Etelä-Pohjanmaan ELY
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY
Sari Yli-Mannila, Etelä-Pohjanmaan ELY
Suvi Saarniaho (siht.), Etelä-Pohjanmaan ELY
Pirjo Niemi, Pohjanmaan liitto
Kirsi Latvala, Ilmajoen kunta
Pekka Hirvonen, Ilmajoen kunta
Antti Lammi, Isonkyrön kunta
Antti Tala, Jalasjärven kunta

Hannu Törrönen, Kauhajoen kaupunki
Jukka Peltoniemi, Kurikan kaupunki
Rami Linna, Kurikan kaupunki
Rune Bodbacka, Mustasaaren kunta
Hilkka Jaakola, Seinäjoen kaupunki
Jouni Salosensaari, Vaasan kaupunki
Harri Nieminen, Vaasan kaupunki
Kari Pajuluoma, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Ole Wik, Pohjanmaan pelastuslaitos

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Aulis Rantala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta avasi kokouksen ja
toivotti kaikki tervetulleeksi Kyrönjoen tulvaryhmän aloituskokoukseen.
2. Tulvaryhmien nimeäminen ja jäsenten esittelykierros
Aulis Rantala kertoi taustaa merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvaryhmien
asettamisesta. Suomessa nimettyjä merkittäviä tulvariskialueita on 21, näistä neljä aluetta
sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ELYn alueella. Tulvaryhmiä on asetettu yhteensä 16 ja näistä
kolme Etelä-Pohjanmaan ELYn alueella; Kyrönjoen, Lapuajoen ja Laihianjoen tulvaryhmät.
Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvaryhmissä puheenjohtajatahona toimii Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus ja Laihianjoen tulvaryhmässä Pohjanmaan liitto. Tällä hetkellä käytännön työt
käynnistyvät paikallisesti ja tulvaryhmien järjestäytymiset ovat meneillään.
Valtakunnallinen koordinaatioryhmä ja Suomen ympäristökeskus antavat ohjeistuksia ja
suosituksia työhön sekä aikatauluttavat ja seuraavat työtä.
Todettiin maa- ja metsätalousministeriön nimittämät Kyrönjoen merkittävät tulvariskialueet
Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Vähäkyrö sekä vesistöalueelle asetettu Kyrönjoen
vesistöalueen tulvaryhmä. Kyrönjoen tulvaryhmän nimettyjä tahoja on yhteensä 15: EteläPohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan
liitto, Ilmajoen kunta, Isonkyrön kunta, Jalasjärven kunta, Kauhajoen kaupunki, Kurikan
kaupunki, Mustasaaren kunta, Seinäjoen kaupunki, Vaasan kaupunki, Vähänkyrön kunta
sekä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokset. Kokouksen osallistujat esittelivät
itsensä. Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta tähdensi, että tulvaryhmissä
olisi noudatettava tasa-arvokiintiösäännöstä, jonka mukaan työryhmässä on oltava vähintään
40 % sekä naisia että miehiä. Sovittiin, että selvitetään vielä kokouksen jälkeen muutamien
tahojen kanssa voidaanko tasa-arvoa edistää Kyrönjoen tulvaryhmän osalta. Valittiin
varapuheenjohtajaksi Liisa Maria Rautio ja sihteeriksi Suvi Saarniaho.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin. Sovittiin, että kohdassa muut asiat käsitellään Kyrönjoen
tulvaennusteen tilannekatsaus.
4. Tulvaryhmän tavoitteet ja toimintatavat
Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli tulvariskien hallinnan lain
keskeisimmän sisällön. Tulvaryhmä käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten
laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä hyväksyy ehdotuksen
suunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi. Tulvaryhmän tehtävänä on
vuorovaikutuksen järjestäminen muiden sidosryhmien kanssa. Tulvaryhmän keskeisenä
tavoitteena on saavuttaa yhteinen tahtotila siitä miten poikkeuksellisten tulvien riskejä
alueella hallitaan. Suorat linkit lainsäädäntöön (Finlex): laki tulvariskien hallinnasta
620/2012 ja asetus tulvariskien hallinnasta 659/2010)
Käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valmistelema ehdotus tulvaryhmän
toimintatavoista. Kyseisessä asiakirjassa on kuvattu tulvaryhmien toimintatapojen lisäksi
myös tulvaryhmän tehtävät tarkemmin. Sovittiin, että kokousmateriaalit toimitetaan jatkossa
sähköpostitse 2 viikkoa ennen kokousta jäsenille ja varajäsenille. Toimintatapoihin lisätään
erillinen kohta tiedottamisesta (kaikilla jäsenillä on oikeus tiedottaa) ja tulvaryhmän
verkkosivuista sekä mainitaan vesienhoidon suunnittelun huomioiminen työssä. Korjattu
versio tulvaryhmän toimintatavoista on liitteenä 1. Toimintatavat käsitellään vielä kerran
seuraavassa kokouksessa.
5. Tulvariskien alustava arviointi ja merkittävät tulvariskialueet
Suvi Saarniaho Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi tarkemmin tulvariskien hallinnan
työn taustoista. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on erityisesti huomioitu tulvan
todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen
vahingolliset seuraukset: 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. Vesistöalueittain laaditut tulvariskien alustavat
arvioinnit valmistuivat vuonna 2011 ja kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista
järjestettiin 1.4.-30.6.2011. S.Saarniaho esitteli lyhyesti merkittävien tulvariskialueiden
kuulemisen palautetta. Kyrönjokea koskien tuli hyvin palautetta vaikkakin palautteessa
nousi erityisesti esille Kyrönjoen alaosa, jota ei ehdotettu merkittäväksi tulvariskialueeksi.
Kyrönjoen osalta maa- ja metsätalousministeriöön toimitettuun ehdotukseen merkittävästä
tulvariskialueesta tehtiin kuulemisen pohjalta pieniä muutoksia alueen rajaukseen ja
asukasmäärään. Lisäksi merkittävien tulvariskialueiden nimiä muutettiin valtakunnallisen
yhteneväisyyden vuoksi. Kooste kuulemisen palautteesta löytyy Etelä-Pohjanmaan ELYn
tulvariskien hallinnan suunnittelun verkkosivuilta.
Suora linkki: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26356&lan=fi
6. Tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet vuodelle 2012
S.Saarniaho esitteli tulvaryhmien tehtäviä ja tavoitteita vuodelle 2012. Tulvaryhmien
päätavoitteena vuodelle 2012 on asettaa alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet. Yleisinä

tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla vesistö- ja merialueilla tulvariskien hallinnan lain
mukaan on: 1) tulvariskien vähentäminen ja ehkäisy, 2) tulvista aiheutuvien vahingollisten
seurausten lieventäminen, 3) tulviin varautumisen edistäminen ja 4) vesistötulvien
vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.
Tulvariskien hallinnan tavoitteet esitellään tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Maa- ja
metsätalousministeriö on yhdessä valtakunnallisen koordinaatioryhmän kanssa laatinut
tulvaryhmille avuksi muistion (13.4.2012) tulvariskien hallinnan tavoitteista (liite 2). Ensi
syksyn tulvaryhmien kokouksissa pääpaino on alustavien tavoitteiden asettamisessa.
Tulvavaara- ja tulvariskikartat on oltava valmiita vuoden 2013 loppuun mennessä, joten
niiden työstäminen on myös meneillään ELY-keskuksessa. Kyrönjoen tulvakartoitusten
tilanteesta on kerrottu tarkemmin kohdassa 7.
7. Tulvakartoitusten tilanne Kyrönjoella
Sari Yli-Mannila Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi tulvakartoitusten tilanteesta
Kyrönjoella. Tulvavaarakartat kuvaavat tulvan peittävyyden ja vesisyvyyden.
Tulvavaarakartat alueille Ilmajoki, Isokyrö ja Vähäkyrö ovat valmiit. Tulvavaarakartat
alueille Ylistaro ja Seinäjoki ovat parhaillaan työn alla ja valmistunevat vuoden 2012
aikana. Aikaisempaan verrattuna uutena asiana on, että kartat tehdään lisäksi pienemmille,
useimmin toistuville tulville.
Tulvariskikartoituksessa osoitetaan tulviin liittyvät vahingolliset seuraukset ja esitetään
tulvista aiheutuvat riskit mm. ihmisille, rakennuksille, ympäristölle, infrastruktuurille ja
taloudelle. Tulvariskikartoituksia on aikaisemmin tehty Kyrönjoella alueille Ilmajoki sekä
Ylistaro-Ilmajoki. Näitä kartoituksia on tarkoitus päivittää sekä laajentaa siten, että
kartoitusalue kattaa koko merkittävän tulvariskialueen. Tulvariskikartoitukset Kyrönjoen
molemmille merkittäville tulvariskialueille tehdään vuoden 2013 aikana. Valtakunnallinen
ohjeistus tulvavaarakarttoihin valmistuu huhtikuussa 2012 ja tulvariskikarttoihin
valmistunee syyskuussa 2012.
8. Muut asiat
Liisa Maria Rautio esitteli Kyrönjoen tulvaennusteen. Tilanne Kyrönjoella näyttää hyvältä.
Tulvahuipusta ei odoteta suurta ja merkittävää jääpatoriskiä ei ole olemassa.
Muina asioina todettiin, että tulvaryhmille perustetaan nettisivut kesällä.
9. Seuraavat kokoukset
Keskiviikkona 12.9.2012 (Seinäjoki) pidetään koko päivän koulutustilaisuus kaikille
kolmelle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimiville tulvaryhmille. Koulutuksen
pääpaino on tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen.
Kyrönjoen tulvaryhmän 3. kokous pidetään keskiviikkona 21.11., jossa päätetään alustavat
tulvariskien hallinnan tavoitteet.

Muistion vakuudeksi
Aulis Rantala

Suvi Saarniaho

