ETELÄ-POHJANMAA ELY-KESKUS

Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen
vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksien
lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Tausta
Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään arvioimaan ja pienentämään tulvariskejä sekä estämään tai vähentämään tulvista aiheutuvia vahinkoja. Tulvariskien hallinnan suunnitteluun
kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä vesistöaluekohtaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan tulvariskit. Ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi oli mahdollisuus esittää mielipiteensä. ELY-keskuksen esityksestä maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2011 merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat alueet: Kyrönjoelta Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Vähäkyrö, Lapuanjoelta Lapua ja Laihianjoelta Laihia-Runsor. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua koordinoimaan on asetettu
tulvaryhmät. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistettiin myös muita tulvariskialueita, joiden ei kuitenkaan katsottu täyttävän merkittävä tulvariskialueen kriteerejä (Lapuanjoelta Uudenkaarlepyyn taajama ja
Kyrönjoelta Kyrönjoen alaosa–suisto, Aronkylä (Kauhajoki) ja Jalasjärven taajama).

KERRO MIELIPITEESI!
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin.

Tavoitteet

•Ovatko sivuilla 5-7 esitetyt tavoitteet riittäviä?
•Tarvitaanko muita tavoitteita tulvariskien
vähentämiseksi?

Toimenpiteet

•Ovatko kuvassa 6 esitetyt toimenpiteiden arviointitekijät
riittäviä?
•Mitä vaikutuksia tulisi lisäksi tarkastella toimenpiteiden
suunnittelussa?

Hallintasuunnitelma

•Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien
hallintasuunnitelman laadinnassa?
•MItkä ovat keskeiset tahot, joita tulisi ottaa huomioon?
•Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

Ympäristöselostus

•Onko sivulla 8 esitetyt ympäristövaikutusten
arviointitekijät riittäviä?
•Mitä erityisesti on otettava huomioon
hallintasuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa?

Palautteen voi toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 2.8.2013 mennessä.
Postiosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi.
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Kuva: © Pertti Sevola.

Tulvaryhmän tehtävät
Tulvaryhmän tehtävä on
1) käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset;
2) asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet;
3) hyväksyä suunnitelmaehdotus ja siihen sisältyvät toimenpiteet;
4) järjestää vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien,
vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.
Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen tulvaryhmiin kuuluu edustajia Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
liitoista, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksista, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksista sekä vesistöalueiden kunnista.

Tulvariskien hallintasuunnitelma
Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueille laaditaan vuosina 2012–2015 vesistöalueittain tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat
sekä vahinkoarviot, tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi, suunnitteluaikainen osallistuminen ja kuuleminen sekä suunnitelman ympäristövaikutuksia kuvaava
ympäristöselostus. Tässä asiakirjassa on esitetty tulvariskien hallintasuunnitelman osa-alueet ja niiden
sisältö.

Tulvavaara- ja tulvariskikartat
Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä
tulvan todennäköisyydellä. Tulvariskikartoissa esitetään tulvavaarakartan tietojen lisäksi tulva-alueen asukkaiden määrä, erityiskohteet, infrastruktuuri, ympäristöriskikohteet, kulttuuriperintökohteet ja muut tarpeelliset tiedot. Kartat valmistuvat viimeistään vuoden 2014 alussa.
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Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvakartat vähintään viidelle tulvatilanteelle:
- melko yleiselle tulvalle (5 %, 1/20 vuotta),
- melko harvinaiselle tulvalle (2 %, 1/50 vuotta),
- harvinaiselle tulvalle (1 %, 1/100 vuotta) ja
- erittäin harvinaisille tulville (0,4 %, 1/250 vuotta ja 0,01 %, 1/1000 vuotta).
Tulvakarttojen avulla selvitetään mahdolliset tulvavaara-alueet ja tulvariskikartoilla vahingot merkittävillä
tulvariskialueilla. Ne luovat perustan tulvariskien hallintatoimenpiteiden suunnittelulle. Niitä voidaan jatkossa
hyödyntää myös maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen apuvälineinä.

Kuva 1. Ote Lapuan tulvavaarakartasta. Kuvassa harvinainen tulva, joka laskennallisesti toistuu
kerran 100 vuodessa.

Alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet
Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia. Yleisinä
tulvariskien hallinnan tavoitteina on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen.
Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvaryhmät ovat laatineet kukin omalle vesistöalueelleen alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet, joihin toivotaan sidosryhmiltä kommentteja. Tavoitteet on
jaoteltu kuuteen vahinkoryhmään: 1) ihmisten terveys ja turvallisuus, 2) välttämättömyyspalvelut, 3) elintärkeitä toimintoja turvaava taloudellinen toiminta, 4) vahingollinen seuraus ympäristölle, 5) kulttuuriperintö
sekä 6) tiedotus, varautuminen ja viranomaisten yhteistyö. Lisäksi tulvaryhmät ovat asettaneet tavoitteita
myös muiden vahinkojen torjuntaan.
Alla olevien alustavien tavoitteiden pohjalta suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi. Pääosin tavoitteet ovat samankaltaisia kaikilla kolmella vesistöalueella. Lopulliset tavoitteet asetetaan vuonna 2015 hyväksyttävässä tulvariskien hallintasuunnitelmassa.
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Lapuanjoen alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet
Ihmisten terveys ja turvallisuus

Vahingollinen seuraus ympäristölle

Harvinaisen tulvan (1%;1/100 vuotta) peittämällä alueella
sijaitseva vakituinen asutus on suojattu tulvilta tai tulviin on
varauduttu siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu.

Tulvat eivät estä vesien hyvän tilan saavuttamista.
Tulvariskejä vähentävien toimenpiteiden valinnassa otetaan
huomioon vesien hyvän tilan saavuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Erittäin harvinaisen tulvan (0,4%; 1/250 vuotta) peittämällä
alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on
suojattu ja evakuointiyhteydet varmistettu.

Kulttuuriperintö

Tulva-alueella ei sijaitse vedenottamoita ja vedenotto on turvattu siten, että talousveden pilaantumisriski on pieni.

Kulttuuriperinnölle ei aiheudu tulvista korjaamatonta vahingollista seurausta.

Huolehditaan patojen ja penkereiden turvallisuudesta niin, ettei
niistä aiheudu onnettomuusriskiä.

Tiedotus, varautuminen ja viranomaisten yhteistyö

Tulva-alueella olevien tärkeimpien teiden käyttökelpoisuus on
turvattu.

Tulvavaara-alueilla ja Hirvijärven ja Varpulan patojen vahingonvaara-alueilla asuvat ja toimivat ovat tietoisia tulvariskeistä
ja osaavat toimia tulva- ja hätätilanteessa.

Välttämättömyyspalvelut

Tulviin varautumisen taso on riittävä.

Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu, tietoliikenneyhteydet ja
jätevedenpuhdistamot toimivat harvinaisella tulvalla (1%; 1/100
vuotta).

Viranomaisten yhteistyö on sujuvaa ja tiedottaminen selkeää
ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen.

Merkittävät liikenneyhteydet ovat liikennöitävissä harvinaisella
tulvalla (1%; 1/100 vuotta) ja pelastustoiminnan kannalta tärkeät liikenneyhteydet ovat liikennöitävissä erittäin harvinaisella
tulvalla (0,4%; 1/250 vuotta).

Muut tavoitteet
Sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tulviin.
Tulvista aiheutuvat omaisuusvahingot jäävät vähäisiksi melko
harvinaisilla tulvilla (2%; 1/50 vuotta).

Elintärkeitä toimintoja turvaava taloudellinen toiminta

Maanviljelylle ei aiheudu kohtuuttomia taloudellisia vahinkoja
melko yleisillä tulvilla (5%; 1/20 vuotta).

Elintärkeää toimintaa ei jatkossa sijoiteta tulva-alueelle.
Tulva-alueella sijaitseva elintärkeää toiminta on turvattu erittäin
harvinaisella tulvalla (0,4%; 1/250 vuotta).

Kuva 2. Lapuanjoen vesistöalueen merkittävä tulvariskialue (Lapua) ja muu tunnistettu tulvariskialue (Uudenkaarlepyyn
taajama).
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Kyrönjoen alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet
Ihmisten terveys ja turvallisuus
Vahingollinen seuraus ympäristölle

Harvinaisen tulvan (1%;1/100 vuotta) peittämällä alueella
sijaitseva vakituinen asutus on suojattu tulvilta tai tulviin on
varauduttu siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu.

Tulvat eivät estä vesien hyvän tilan saavuttamista.
Tulvariskejä vähentävien toimenpiteiden valinnassa otetaan
huomioon vesien hyvän tilan saavuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Erittäin harvinaisen tulvan (0,4%; 1/250 vuotta) peittämällä
alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet
on suojattu ja evakuointiyhteydet varmistettu.

Kulttuuriperintö

Tulva-alueella ei sijaitse vedenottamoita ja vedenotto on
turvattu siten, että talousveden pilaantumisriski on pieni (Kyrönjoki on tärkeä raakavesilähde).

Kulttuuriperinnölle ei aiheudu tulvista korjaamatonta vahingollista seurausta.

Huolehditaan patojen ja penkereiden turvallisuudesta niin,
ettei niistä aiheudu onnettomuusriskiä.

Tiedotus, varautuminen ja viranomaisten yhteistyö
Tulvavaara-alueilla ja Kyrkösjärven, Pitkämön ja Kalajärven
patojen vahingonvaara-alueilla asuvat ja toimivat ovat tietoisia tulvariskeistä ja osaavat toimia tulva- ja hätätilanteessa.

Tulva-alueella olevien tärkeimpien teiden käyttökelpoisuus on
turvattu.

Tulviin varautumisen taso on riittävä.

Välttämättömyyspalvelut

Viranomaisten yhteistyö on sujuvaa ja tiedottaminen selkeää
ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen.

Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu, tietoliikenneyhteydet ja
jätevedenpuhdistamot toimivat harvinaisella tulvalla (1%;
1/100 vuotta).

Muut tavoitteet

Merkittävät liikenneyhteydet ovat liikennöitävissä harvinaisella
tulvalla (1%; 1/100 vuotta) ja pelastustoiminnan kannalta
tärkeät liikenneyhteydet ovat liikennöitävissä erittäin harvinaisella tulvalla (0,4%; 1/250 vuotta).

Sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tulviin.
Tulvista aiheutuvat omaisuusvahingot jäävät vähäisiksi melko
harvinaisilla tulvilla (2%; 1/50 vuotta).
Maanviljelylle ei aiheudu kohtuuttomia taloudellisia vahinkoja
melko yleisillä tulvilla (5%; 1/20 vuotta).

Elintärkeitä toimintoja turvaava taloudellinen toiminta
Elintärkeää toimintaa ei jatkossa sijoiteta tulva-alueelle.
Tulva-alueella sijaitseva elintärkeää toiminta on turvattu erittäin harvinaisella tulvalla (0,4%; 1/250 vuotta).

Kuva 3. Kyrönjoen vesistöalueen merkittävät tulvariskialueet (Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Vähäkyrö) ja muut tunnistetut tulvariskialueet (Kyrönjoen alaosa-suisto, Kauhajoen Aronkylä, Jalasjärven taajama).
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Laihianjoen alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet
Ihmisten terveys ja turvallisuus

Vahingollinen seuraus ympäristölle

Harvinaisen tulvan (1%;1/100 vuotta) peittämällä alueella
sijaitseva vakituinen asutus on suojattu tulvilta tai tulviin on
varauduttu siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu.

Tulvat eivät estä vesien hyvän tilan saavuttamista.
Tulvariskejä vähentävien toimenpiteiden valinnassa otetaan
huomioon vesien hyvän tilan saavuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Erittäin harvinaisen tulvan (0,4%; 1/250 vuotta) peittämällä
alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet
on suojattu ja evakuointiyhteydet varmistettu.

Kulttuuriperintö
Kulttuuriperinnölle ei aiheudu tulvista korjaamatonta vahingollista seurausta.

Tulva-alueella ei sijaitse vedenottamoita ja vedenotto on
turvattu siten, että talousveden pilaantumisriski on pieni.

Tiedotus, varautuminen ja viranomaisten yhteistyö

Tulva-alueella olevien tärkeimpien teiden käyttökelpoisuus on
turvattu.

Tulvavaara-alueilla asuvat ja toimivat ovat tietoisia tulvariskeistä ja osaavat toimia tulva- ja hätätilanteessa.

Välttämättömyyspalvelut

Tulviin varautumisen taso on riittävä.

Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu, tietoliikenneyhteydet ja
jätevedenpuhdistamot toimivat harvinaisella tulvalla (1%;
1/100 vuotta).

Viranomaisten yhteistyö on sujuvaa ja tiedottaminen selkeää
ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen.

Merkittävät liikenneyhteydet ovat liikennöitävissä harvinaisella
tulvalla (1%; 1/100 vuotta) ja pelastustoiminnan kannalta
tärkeät liikenneyhteydet ovat liikennöitävissä erittäin harvinaisella tulvalla (0,4%; 1/250 vuotta).

Muut tavoitteet
Sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tulviin.
Tulvista aiheutuvat omaisuusvahingot jäävät vähäisiksi melko
harvinaisilla tulvilla (2%; 1/50 vuotta).

Elintärkeitä toimintoja turvaava taloudellinen toiminta

Maanviljelylle ei aiheudu kohtuuttomia taloudellisia vahinkoja
melko yleisillä tulvilla (5%; 1/20 vuotta).

Elintärkeää toimintaa ei jatkossa sijoiteta tulva-alueelle.
Tulva-alueella sijaitseva elintärkeää toiminta on turvattu erittäin harvinaisella tulvalla (0,4%; 1/250 vuotta).

Kuva 4. Laihianjoen vesistöalueen merkittävä tulvariskialue (Laihia-Runsor).
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Tulvariskien hallinnan mahdollisia toimenpiteitä
Vesistöalueille suunnitellaan sellaisia tulvariskien hallinnan toimenpiteitä, joilla tähdätään tulvariskien vähentämiseen ja arviointiin tai tulvavahinkojen estämiseen ja vähentämiseen. Toimenpiteet kattavat tulvariskien vähentämisen, valmiustoimet ja tulvasuojelun, toiminnan tulvatilanteissa sekä jälkitoimenpiteet (kuva
5). Toimenpiteiden arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset tulvariskien vähenemiseen, luontovaikutukset, muut vaikutukset, toteutettavuus ja kustannukset (kuva 6).
TULVARISKIEN
VÄHENTÄMINEN

TOIMINTA
TULVATILANTEISSA

VALMIUSTOIMET

TULVASUOJELU

• Maankäytön
suunnittelu

• Tulvaennusteet ja
–varoitukset

• Veden tilapäinen
varastointi

• Alimmat
rakentamiskorkeudet

• Omatoimisen
varautumisen
edistäminen

• Vahinkokohteiden
suojaaminen
penkereillä

• Kohteiden
tulvahaavoittuvuuden
vähentäminen

• Pelastustoiminnan
suunnitelmat

• Kiinteistökohtaiset
suojaukset

• Kuntien valmiussuunnitelmat

• Uomien
perkaukset

• Tulvantorjuntaharjoitukset

• Säännöstelyn
kehittäminen

• Tiestön käytön
varmistaminen

• Tulvantorjunnan
ennakkotoimenpit
eet (jääsahaus,
jää- ja
hyydepatojen
räjäytykset)
• Tilapäiset
tulvasuojelurakent
eet

JÄLKITOIMENPITEET
• Jälkitiedottaminen
• Puhdistus ja
ennallistamistoimet (esim.
juomaveden
laadun
varmistaminen)
• Vahinkokorvaukset

• Säännöstelyn
optimointi ja
poikkeusluvat
• Veden johtaminen
pengerrysalueille

• Tulvaviestintä

Kuva 5. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden ryhmittely ja esimerkkejä kuhunkin ryhmään liittyvistä mahdollisista toimenpiteistä.

Ympäristövaikutuksien arviointi
·

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi.

·
·

Suunnitelmien valmistelusta vastaavat ELYkeskukset selvittävät ja arvioivat hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset yhdessä tulvaryhmiensä ja muiden
sidosryhmien kanssa.

·
·
·
·

hallintasuunnitelman kannalta merkitykselliset
ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelutavoitteet,
todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset,
toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä, vähentää
tai poistaa aiheutuvia haittoja,
vaihtoehtojen valinnan perusteet,
kuvaus siitä, miten arviointi on suoritettu,
seurannan suunnittelu ja
yleistajuinen yhteenveto.

Tulvariskien hallinnan suunnittelu liittyy keskeisesti
vesienhoidon ja merenhoidon suunnitteluun. Niiden
toimeenpanon taustalla ovat samanlaiset Euroopan
valtioita sitovat direktiivit kuin tulvariskien hallinnan
suunnittelulla. Lainsäädäntö edellyttää, että vesienhoidon, merenhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnittelu ottaa huomioon toistensa tavoitteet ja toimenpiteet. Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmista ja
tulvariskien hallintasuunnitelmista järjestetään samanaikaisesti vuonna 2014.

Arvioinnin tulokset kuvataan ympäristöselostuksessa. Ympäristöselostus esitetään erillisenä hallintasuunnitelman osana. Ympäristöselostuksessa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot:
· hallintasuunnitelman pääasiallinen sisältö, tavoitteet ja suhde muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin,
· ympäristön nykytila ja sen kehitys, jos hallintasuunnitelmaa ei toteuteta,
· ympäristön ominaispiirteet todennäköisellä
vaikutusalueella,
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Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arviointi ja sidosryhmien näkemysten
selvittäminen
Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan olemassa oleviin selvityksiin ja kirjallisuuteen
perustuen sekä tulvaryhmän, ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden arvioihin
pohjautuen. Arvioinnissa käsitellään toimenpiteiden vaikutuksia tulvahaittojen vähenemiseen, luontovaikutuksia ja muita vaikutuksia (kuva 6). Myös toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset arvioidaan.
Lapuanjoen ja Kyrönjoen vesistöalueilla asiantuntija-arvioinnin lisäksi sidosryhmien näkemyksiä toimenpiteistä selvitetään hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksessa tähän tarkoitukseen tehtyä arviointimenetelmää (monitavoitearviointia). Sidosryhmien näkemyksiä selvitetään tulvaryhmän lisäksi vesienhoidon yhteistyöryhmässä sekä Lapuanjoen ja Kyrönjoen neuvottelukuntien ja työryhmien kokouksissa. Näissä ryhmissä
on edustettuina alueen keskeiset sidosryhmät; mm. elinkeinoelämän etujärjestöjä ja yrityksiä, vesialueiden
omistajia, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia, tutkimuslaitoksia sekä luonnonsuojeluyhdistyksiä. Laihianjoella menetelmää sovelletaan kevyemmällä menettelyllä.

Tulvariskien
vähentäminen

Luontovaikutukset

Muut vaikutukset

Toteutettavuus

Terveys ja
turvallisuus

Vesien tila

Talous

Tekninen

Infrastruktuuri

Erityisalueet, sis.
vaikutukset
Natura-alueisiin

Sosiaaliset

Rahoitus

Talous

Muut
luontovaikutukset

Kulttuuri

Juridinen

Ympäristö

Hyväksyttävyys

Kulttuuriperintö

Kuva 6. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden keskeiset arviointitekijät.
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Kustannukset

Osallistuminen ja viestintä
Tulvaryhmässä mukana olevat tahot osallistuvat tulvariskien hallinnan
suunnitteluun ensisijaisesti ryhmän kautta. Muut osalliset voivat esittää
mielipiteensä:
·

nyt käynnissä olevan ympäristöarvioinnin sisällöstä ja tulvariskien hallinnan alustavien tavoitteiden kuulemisen aikana,

·

tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin ja

·

tulvariskien hallintasuunnitelman kuulemisen aikana.

sidosryhmien näkemysten selvittämisen aikana,

Osalliset ja kohderyhmät
•
•
•
•
•

Ympäristöarvioinnin sisällön ja tulvariskien hallinnan alustavien tavoitteiden kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä 2.5.-2.8.2013 EteläPohjanmaan ELY-keskuksessa (Alvar Aallonkatu 8, Seinäjoki,
Korsholmanpuistikko 44, Vaasa ja Torikatu 40, Kokkola) ja internetissä
osoitteessa: www.ymparisto.fi\tulvaryhmat > Lapuanjoen vesistöalueen
tulvaryhmä/Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä/Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä. Lisäksi kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä seuraavissa kunnissa: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Mustasaari, Seinäjoki,
Uusikaarlepyy, Vaasa ja Virrat.
Työn etenemisestä tullaan antamaan tiedotteita ja sitä voi seurata
tulvaryhmien internet-sivuilta www.ymparisto.fi\tulvaryhmat > Lapuanjo-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaa elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isokyrö,
Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Mustasaari, Seinäjoki, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Virrat.
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Tulvariskialueen sekä maa- ja vesialueiden omistajat ja asukkaat
Tulvariskialueen yritykset, teollisuuslaitokset, ym.
Media
Päättäjät ja luottamushenkilöt eri
tasoilla
Tutkijat ja asiantuntijat
Järjestöt ja yhdistykset
Muut viranomaistahot
Muut mahdolliset osalliset

en vesistöalueen tulvaryhmä/Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä/Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä. Työstä voi pyytää lisätietoa ja kommentoida myös suoraan tulvaryhmän jäsenille.

Aikataulu
2012

Tulvariskien hallinnan
tavoitteiden laatiminen ja
asettaminen

2013

2014

Tulvariskien
hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Tulvavaara- ja riskikarttojen
laatiminen. Kartat sekä
raportit kartoituksista
valmiina 22.12.

Kuuleminen tulvariskien
hallintasuunnitelmasta alkaa
1.10.

SOVA-sisällöstä kuuleminen

2015
Kuuleminen tulvariskien
hallintasuunnitelmasta
päättyy 31.3.
Hallintasuunnitelman
tarkastaminen

Maa- ja metsätalousministeriö
hyväksyy hallintasuunnitelmat
22.12. mennessä

Tulvariskien hallinnan
toimenpiteiden vaikutusten
arviointi

Sidosryhmien näkemysten
selvittäminen

Tulvariskien
hallintasuunnitelmaehdotusten laatiminen

Kuva 7. Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu vuosille 2012-2015.
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Tulvaryhmien kokoonpano
Lapuanjoen tulvaryhmä
Taho
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan ELY-keskus
Alavuden kaupunki
Kauhavan kaupunki
Kuortaneen kunta
Lapuan kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Uudenkaarlepyyn kaupunki
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Taho
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Jäsen
Aulis Rantala (pj)
Seppo Rinta-Hoiska
Pirjo Niemi
Minna Uusimäki
Kimmo Toivola
Jorma Lammi
Jukka Kotola
Tapio Moisio
Hilkka Jaakola
Peter Sjöblom
Kari Pajuluoma
Ole Wik
Asiantuntijajäsen
Katja Haukilehto
Suvi Saarniaho-Uitto (siht.)

Varajäsen
Liisa Maria Rautio (varapj)
Timo Lakso
Jan Wikström
Timo Myllymäki
Sinikka Syrjälä
Pentti Turunen
Mirva Korpi
Kari Havunen
Mathias Backman
Keijo Kangastie
Ari Rinta-Jaskari
Varajäsen
-

Jäsen
Aulis Rantala (pj)
Seppo Rinta-Hoiska
Pirjo Niemi
Minna Uusimäki
Kirsi Latvala
Antti Lammi
Antti Tala
Harri Virtanen
Rami Linna
Rune Bodbacka
Hilkka Jaakola
Jouni Salosensaari
Kari Pajuluoma
Ole Wik
Asiantuntijajäsen
Juha Korpi
Kari Roos
Sari Yli-Mannila
Suvi Saarniaho-Uitto (siht.)

Varajäsen
Liisa Maria Rautio (varapj)
Timo Lakso
Jan Wikström
Pekka Hirvonen
Jaana Järvi-Laturi
Harri Mäkiranta
Hannu Törrönen
Jukka Peltoniemi
Helena Granlund
Kari Havunen
Harri Nieminen
Keijo Kangastie
Ari Rinta-Jaskari
Varajäsen
Katja Haukilehto

Jäsen
Olav Jern (pj)
Liisa Maria Rautio (varapj)
Frank Norrén
Anna Annila
Rune Bodbacka
Markku Litmanen
Ole Wik
Asiantuntijajäsen
Martin Söderman
Suvi Saarniaho-Uitto (siht.)

Varajäsen
Pirjo Niemi
Kim Klemola
Minna Uusimäki
Marko Kilpeläinen
Helena Granlund
Emma Pitkäjärvi
Ari Rinta-Jaskari
Varajäsen
Katja Haukilehto

Kyrönjoen tulvaryhmä
Taho
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan ELY-keskus
Ilmajoen kunta
Isonkyrön kunta
Jalasjärven kunta
Kauhajoen kaupunki
Kurikan kaupunki
Mustasaaren kunta
Seinäjoen kaupunki
Vaasan kaupunki
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Taho
Seinäjoen Vesi
Seinäjoen Energia
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Laihianjoen tulvaryhmä
Taho
Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY
Laihian kunta
Mustasaaren kunta
Vaasan kaupunki
Pohjanmaan pelastuslaitos
Taho
Finavia
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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Kuva: © Pertti Sevola.

Tulvariskien hallinnan vastuut
·
·
·
·

ELY-keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta ja tulviin varautuminen ennen tulvia.
Pelastusviranomaisen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta.
Kunnan vastuulla on suojella omaa infraa ja toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisen toimintaa tulvantorjunnassa.
Asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan

Hyvä vuorovaikutus asukkaiden ja viranomaisten välillä edistää tulviin varautumista ja
tulvatilanteen hallintaa.
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