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YHTEENVETO/TIIVISTELMÄ
Kyrönjoen alaosa ja suisto ovat tulvaherkkää aluetta, jossa tulvaongelmat johtuvat pääosin jääpadoista. Kyrönjoen suisto on myös yksi Suomen laajimmista suistoalueista, joka muodostaa luontoarvoiltaan merkittävän kokonaisuuden ja se on sisällytetty Natura 2000-ohjelmaan. Alue tunnetaan
arvokkaana lintuvesikohteena ja suisto on tärkeä lisääntymisalue kaloille. Alueella on myös suuri
virkistysarvo. Suisto on kuitenkin voimakkaasti umpeenkasvanut mm. maakohoamisen ja rehevöitymisen vuoksi, ja tarvitsee jatkossa kunnostusta.
Tässä yleissuunnitelmassa Kyrönjoen suistoon ja Vassorinlahteen kohdistuvat toimenpiteet on
suunniteltu monitavoitteisesti ja ne on yhteensovitettu Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden
Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. Suunnitelman pääpainotus on tulvasuojelussa.
Työtä on ohjannut eri sidosryhmistä koostuva laajapohjainen työryhmä. Työryhmä on ohjannut
yleissuunnittelua ja vastannut hankkeen tiedottamisesta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin.
Alueelle esitetyt tulvasuojelutoimenpiteet huomioivat vesistötulvat ja jääpatotulvat. Tulvahaavoittuvuutta voidaan vähentää mm. tiedottamalla saarroksiin jäävää asutusta vaihtoehtoisista reiteistä
ja korottamalla teitä. Matilotsundetiin olisi mahdollista luoda uusi tulvauoma jääpatotilanteisiin.
Jääpatojen ehkäisyssä on edelleen keskeistä jääsahaukset ja jäiden rikkominen ilmatyynyaluksen
avulla. Penkereiden mahdolliset painumat tulisi kartoittaa ja korjata tarvittaessa. Uusi poikkipenger
Österfjärden-Björkas välille estäisi tulvaveden leviämisen Hemfjärdenin pengerrysyalueelle.
Klockargrundetin, Rubenin väylän ja Tiondholmenin-Sandörenin alueille suositellaan laaja-alaisia
tulvasuojelullisia niittoja ja raivauksia. Alueiden luontotyypit tulee huomioida niittojen rakennussuunnitteluvaiheessa ja niittoväyliä voidaan monipuolistaa linnustolle ja kalastolle suotuisimmiksi.
Tarvittaessa haetaan poikkeamisluvat rauhoituspäätöksistä.
Tärkeimpien toimenpiteiden lisäksi suositellaan mm. pitkällä tähtäimellä lisäämään valtaojien tulvakapasiteettia luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien avulla sekä pidättämään vettä
valuma-alueella kiintoaineen pysäyttämiseksi. Suistoalueen toimenpiteiden lisäksi suositellaan Koivulahden hulevesien hallintasuunnitelman laatimista ja alivesikynnyksiä Lappsundinjokeen happaman valuman ehkäisemiseksi.
Suunnitelmassa ei ensisijaisesti suositella sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset on katsottu
merkittävällä tavalla negatiivisiksi esim. luontoarvoihin nähden tai joiden tekniset ja taloudelliset
toteuttamismahdollisuudet on katsottu vähäisiksi tulvasuojeluhyötyyn nähden.
Suunnitellut toimenpiteet huomioivat tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteet. Toimenpiteiden
suunnittelussa on huomioitu myös hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet ja toimenpiteiden
yhteensovittaminen. Lopullinen toimenpiteiden yhteensovittaminen tulee varmistaa rakennussuunnitteluvaiheessa. Ensisijaisesti suunnitellut toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoitosuunnitelman kanssa.
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JOHDANTO
Kyrönjoen alaosa ja suisto ovat tulvaherkkää aluetta, jossa tulvaongelmat johtuvat pääosin jääpadoista. Kyrönjoen suistoalueella tulvat haittaavat asutusta, liikennettä ja maataloutta. Kyrönjoen
suisto on myös yksi Suomen laajimmista suistoalueista, joka muodostaa luontoarvoiltaan merkittävän kokonaisuuden ja se on sisällytetty Natura 2000-ohjelmaan. Alue tunnetaan arvokkaana
lintuvesikohteena, suisto on kalataloudellisesti merkittävä ja tärkeä lisääntymisalue kaloille. Alueella on myös suuri virkistysarvo. Suisto on kuitenkin voimakkaasti umpeenkasvanut mm. maakohoamisen ja rehevöitymisen vuoksi, ja tarvitsee jatkossa kunnostusta. Lisäksi alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia halutaan parantaa.
Tässä yleissuunnitelmassa Kyrönjoen suistoon ja Vassorinlahteen kohdistuvat toimenpiteet on
suunniteltu monitavoitteisesti ja ne on yhteensovitettu Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden
Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. Suunnitelman pääpainotus on tulvasuojelussa.
Yleissuunnitelmaan on koottu mm. perustietoja suunnittelualueesta, eri sidosryhmien näkemyksiä
alueen kehittämisestä, tarkasteltu paikallisia tulvariskien hallinnan toimenpidevaihtoehtoja sekä
soveltuvin osin virkistyskäytön ja luonnon elinolojen parantamisen kehittämistoimia. Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu lisäksi toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia, vaikutuksia ja niiden
kustannuksia.
Työtä on ohjannut eri sidosryhmistä koostuva laajapohjainen työryhmä. Työryhmä perustettiin
2016 viemään eteenpäin monitavoitteista suunnittelua ja alueen kehittämistä. Työryhmä on ohjannut yleissuunnittelua ja vastannut hankkeen tiedottamisesta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin.
Taulukko 1-1. Työryhmän kokoonpano.

Yleissuunnitelman tarkastelualue ja sen sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1-1).
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Kuva 1-1. Suunnittelualue. Kuvassa vihreällä Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden Natura-alue.

2.

ALUEEN KUVAUS

2.1

Vesistö- ja merenrannikkoalueen kuvaus
Vassorinlahti on merialuejaon mukaisesti osa Monefjärdenin rannikkoaluetta (98.213). Vassorinlahteen laskee Kyrönjoen vesistöalue (42), Kaitajanojan valuma-alue (84.002) sekä Perämeren
rannikkoalueen välialueita. Svartkärrsbäckenin valuma-alue (84.004) laskee Söderfjärdeniin ja
Maksamaan keskustan itäpuolella Norrfjärdeniin. Lappsundinjoki ja Österhankmo ovat osa Selkämeren rannikkoaluetta.
Vesipuitedirektiivin ja vesienhoitosuunnitelman vesimuodostumien jaottelussa hankealue sijoittuu
Kyrönjoen alimmalle osalle (suuri turvemaiden joki) ja Kyrönjoen edustan rannikkoveden alueelle
(merenkurkun sisäsaaristo).
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Kuva 2-1. Hankealueen vesistöalueet.

2.2

Hydrologia ja tulvariskit
Suistoalueen tulvaherkkyyteen vaikuttaa mm. maankohoaminen, vähäjärvisyys ja maankäyttö.
Kyrönjoen alaosa kuuluu nykyisin Ylistaro-Koivulahden merkittävään tulvariskialueeseen. Kyrönjoen ja Laihianjoen tulvavedet yhtyvät merkittävillä tulvilla Veikkaalan ja Tuovilan välisellä bifurkaatioalueella.
Kyrönjoen keskivirtaama on 44 m3/s. Alin mitattu virtaama Skatilan asemalla on ollut 0,4 m3/s.
Suurin havaittu virtaama on ollut 528 m3/s (30.4.1922). Keskialivirtaama on noin 3,5 m3/s ja keskiylivirtaama noin 300 m3/s. Harvinainen ylivirtaama HQ1/100 on 550 m3/s ja erittäin harvinainen
ylivirtaama HQ1/250 610 m3/s.
Jäät lähtevät liikkeelle yläjuoksulta ja ruuhkautuvat jokiuoman alaosalla paikallaan olevien jäiden
kanssa. Jääpatoja on pyritty ehkäisemään jääkannen sahauksen avulla, jota on suoritettu ajoittain
joen alajuoksulla Mustasaaressa, Vähässäkyrössä (Vaasa) ja Isossakyrössä. Syntyneitä jääpatoja
on purettu mm. kaivinkoneen avulla. Jääpadon purkamisessa pyritään siihen, ettei alapuoliseen
jokiuomaan aiheuteta vielä suurempaa vahinkovaaraa. Jokiin syntyvät jääpadot saattavat nostaa
vedenpintaa nopeasti. Jääpatotulvat ovat ongelmallisia, koska niiden syntyä on vaikea ennustaa.
Jääpadot ovat aiheuttaneet tulvimista Kyrönjoella useana keväänä viimeksi vuosina 2011, 2013 ja
2018.
Keväällä 2013 merivesi oli tasossa N2000+ 0,1 m, ja vedenkorkeus Vassorinlahdella nousi korkeimmillaan tasoon N2000+ 1,7 m. Keväällä 2018 Kyrönjoen virtaama Skatilassa tulvahuipun aikaan oli keskimäärin 390 m3/s. Meriveden korkeus tulva-aikaan oli noin N2000 -0,20 m. Kyrönjoen
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alaosalla muodostui jääpatoja useaan paikkaan mm. Isonkyrön kirkonkylälle sekä Kolkin kosken ja
Skatilan väliselle alueelle. Suistoalueen jääsahauksilla sekä kiinteän jääkannen rikkomisella ilmatyynyaluksen avulla saatiin ehkäistyä suuret jääpatovahingot hankealueella. Vettä suotautui valtatien 8 rakenteiden läpi pengerrysalueelle. Tulvavesien pumppaaminen kesti useita päiviä. Liikenneyhteydet olivat poikki useasta kohtaa. Hankealueella Mälsorfjärdsvägen katkesi lyhyeksi aikaa.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut suistoalueen tulvariskit alueittain sekä vesistötulvaettä jääpatotulvatilanteessa (liite 2). Vesistötulvan mallinnuksessa on huomioitu meriveden ja virtaaman yhteisvaikutukset. Tulvariskit voivat syntyä suiston eri alueilla jääpatotulvan, merivesitulvan, kesän rankkasateiden tai vesistötulvan vuoksi. Kyrönjoen suistoalue on muodoltaan kapeanomainen ja mutkitteleva. Alueella tehtyjen vedenkorkeuden havaintojen pohjalta vaikuttaa
siltä, että Stenån alapuolinen jokiuoma ja suistoalue käyttäytyvät suurilla virtaamilla jokiuomille
ominaiseen tapaan. Havaintojen perusteella suurilla virtaamilla Stenån ja Tottesundin vedenkorkeuksien ero on ollut jopa puoli metriä, mutta keski- ja alivirtaamilla vastaavaa korkeuseroa ei ole
havaintopaikkojen välillä havaittavissa. Tehtyjen mittausten ja mallinnusten perusteella ei ole tunnistettu yksittäistä kohtaa tai kynnystä, joka aiheuttaisi selkeää padotusta kyseisellä alueella. Tottesundissa vedenkorkeuden määräävänä tekijänä on meriveden korkeus.
Ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan talven valuntaa, mikä voi lisätä hyyde- ja jääpatojen
muodostumista. Kevättulvat voivat jäädä nykyistä pienemmiksi ja tulvahuiput esiintyvät hieman
nykyistä aiemmin. Rankkasateiden arvioidaan kasvavan lisäten kesä-, syksy- ja taajamatulvien
riskiä.
Vaasan mareografi sijaitsee Vaskiluodossa noin 23 km hankealueesta lounaaseen. Vaasan suurin
koskaan havaittu merivedenkorkeus on N2000+ 1,56 m. Harvinaiseksi (1/100a) meriveden tulvakorkeudeksi on arvioitu noin N2000+ 1,8 m. Erittäin harvinainen (1/250a) meriveden tulvakorkeus
on noin N2000+ 2,0 m, joka on myös alueen alin suositeltu rakentamiskorkeus ilman aaltoiluvaraa.
Alimpien rakentamiskorkeuksien tulisi olla tästä vähintään 0,3 m ylempänä.
Suistoalueen tulvasuojelun suunnittelussa on tarkasteltu tilanteita, jolloin merivesi on korkealla
(MHW) vesistötulvan aikaan. Mikäli esim. rankkasadetulvat tulevaisuudessa ajoittuvat harvinaisemman merivesitulvan aikaan, voisi tulvavesi nousta Kyrönjoen suistoalueella Tottesundin ja Vassorin välillä tasoon N2000+ 1,7…1,9 m. Yleensä tulvahuiput ja merivesitulvat eivät ajoitu kuitenkaan samaan ajankohtaan, joten tulvasuojelusuunnittelussa painotetaan avovesiskenaarioita,
joissa tulvavirtaamat ajoittuvat keskimeriveden tai keskiylimeriveden aikaan ja tulvavesi nousisi
suistoalueella tasoon +1,0…1,5 m. Esimerkki 2D-mallinnetuista avovesiskenaarioista, jotka ovat
suunnittelun lähtökohtana:
•
•
•
•

HQ1/50 + merivesi MW (507 m3/s + 0,22 m) = tulvataso Tottesund-Vassor +0,30…1,24 m
HQ1/50 + merivesi MHW (507 m3/s + 1,01 m) = tulvataso 1,04…1,48 m
HQ1/50 + merivesi HW1/50 (507 m3/s + 1,68 m) = tulvataso 1,69…1,86 m
HQ1/50 + merivesi HW1/100 (507 m3/s + 1,81 m) = tulvataso 1,81…1,96 m

•
•

HQ1/100 + merivesi MW (550 m3/s + 0,22 m) = tulvataso 0,32…1,32 m
HQ1/100 + merivesi MHW (550 m3/s + 1,01 m) = tulvataso 1,04…1,54 m

Lisäksi tarkastellaan jääpatotulvatilanteita, kun merivesi on alhaalla, mutta meri vielä jäässä. 1Dmallinnuksilla (Juha Aaltonen, SYKE. Liite 2) on seulottu vedenkorkeuksien nousun todennäköisyyttä eri jääpatoskenaarioilla. Esim. vuoden 2013 jääpatotulvakorkeus (noin N2000+ 1,7 m) saavutettiin useilla eri simulaatioilla. Hankealueen tulvataso vaihteli jääpatoskenaarioissa välillä
N2000+ 1,7…2,2 m. Keskimäärin mallinnetut jääpadot nostivat veden hankealueella Vassorin seudulla tasolle N2000+ 1,8 m. Tulva-alue määritettiin sen mukaan, kuinka moni simulaatio nosti
veden tulva-alueelle. Menetelmällä tunnistettiin Vassorin Bodstrandenin ja Maksamaan Storhällanin välinen alue kriittiseksi jääpatoalueeksi tulvaveden nousun kannalta. Menetelmä ei huomioi
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jääpatojen tunnettuja ja todennäköisiä syntypaikkoja, jotka huomioidaan myös toimenpidevaihtoehtojen suunnittelussa.
Näin ollen tämän suunnitelman toimenpiteet on suunniteltu erilaisiin tulvatilanteisiin, joissa tulvavesipinta hankealueella nousee noin tasoon N2000+1,2…2,0 m.
Tulvariskit alueittain
Tottesund, Maksamaa (Bytesholmsfjärden-Söderfjärden):
Alueen merkittävimmät tulvariskit määräytyvät merivesitulvien perusteella. Keskiylimeriveden aikaan (tulvataso N2000+ 1,0 m) tulvariskit eivät ole erityisen merkittäviä. Harvinaisella merivesitulvalla (tulvataso N2000+ 1,8 m) voi jäädä useita vapaa-ajan asuntoja saarroksiin ja muutamia
mökkejä on myös kastumisvaarassa esim. Tottesundin seudulla.
Matilotsundet ja Hemfjärdenin pengerrysalue (Söderfjärden-Österfjärden):
Tälläkään alueella harvinaisemmat tulvavirtaamat eivät kasvata tulva-aluetta merkittävästi (vesistötulvataso N2000+ 1,2…1,4 m, kun merivesi keskiylikorkeudessa). Merivesitulvan lisäksi alueen
merkittävimmät tulvariskit syntyvät jääpatotilanteissa, jolloin alueen tulvaveden korkeudet voivat
nousta merkittäviksi myös pienemmillä virtaamilla.
Vesi voi levitä Matilotsundetin alueella Skånkholmenin suuntaan merivesitulvilla tai vesistötulvilla,
jolloin alueella on mm. katkeavia teitä ja saarroksiin jääviä vapaa-ajan rakennuksia. Harvinaisia
merivesitulvia vastaan on haastavampaa suojautua. Jääpatotilanteiden varalle voidaan kuitenkin
suunnitella toimenpiteitä. Esim. Matilotsundetin käyttö tulvauomana on mahdollista, jos veden leviäminen estetään Skånkholmeniin Österfjärdenin puolelta.
Hemfjärdenin pengerrysalue (Österhankmo) on tulvavaarassa merivesitulvalla. Alue pystytään
suojamaan vesistö- ja jääpatotulvilta.
Kuni, Mälsorlandet, Vassor ja Vassorinlahden pengerrysalue (Österfjärden-Vassorfjärden):
Alueen harvinainen vesistötulvataso on N2000+ 1,4…1,5 m, kun merivesi on keskiylikorkeudessaan. Näin ollen myös tämän alueen merkittävimmät tulvariskit syntyvän harvinaisilla merivesitulvilla ja jääpatotilanteissa.
Esim. Kunin alueella katkeaa teitä ja vakituista asutusta jää saarroksiin. Alueen asukastiheyteen
nähden tulvariskikohteiden määrä on kuitenkin verrattain vähäinen.
Valtatie 8 korotettiin Vassorinlahden kohdalta kesällä 2017. Rakentamisen jälkeen on havaittu,
että veden ollessa korkealla Vassorinlahdessa, tiepenkereen läpi suotautuu runsaasti vettä viereiselle peltoalueelle. Tästä syystä tienpenkereen tiivistämisen suunnittelu on aloitettu keväällä 2019.
Alueen tulvatilanteeseen voi vaikuttaa lisäksi valuma-alueen oma virtaama. Poikkeuksellisissa tilanteissa, jolloin Vassorinlahden vedenpinta on korkealla pitkään, ei valuma-alueen vesi pääse purkautumaan Vassorinlahteen. Tällöin esimerkiksi Larvintie voi katketa.
Mälsor, Lappsundjoki, Koivulahti (Kyrönjoki):
Kyrönjoen alaosalla Oxholmenin-Mälsörin kohdalla vesistötulvataso on noin N2000+ 2,0 m. Myös
merivesitulvat ja jääpatotulvat voivat nostaa alueen vesipinnat jopa tasoon N2000+ 2,3 m. Esim.
Hagnäs-Mälsorvägen katkeaa jo yleisillä tulvatoistuvuuksilla, kuten kävi esimerkiksi kevään 2018
tulvilla. Stenån säännöstelypadon edustalla ja alueen kanavissa seisoo vesi tulvatilanteessa. Harvinaisilla tulvilla kanavien alueelle nousee vettä Kunisundetin kautta. Alivesiputkien kautta ei pääse
Kyrönjoen vettä kanaviin paljoakaan, mutta vesi ei pääse purkautumaan kanavista kohti Vassorinlahtea.
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Lappsundin ja Koivulahden alueen tulvariskit liittyvät vesistötulvien lisäksi myös hulevesitulviin.
Vesistötulvatilanteessa Lappsundinjoen alijohdon kautta purkautuva vesimäärä on vähäisempi valuma-alueen omaan vesimäärän nähden.
2.3

Tulvariskien hallintasuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan tavoitteet kaudelle 2016-2021 huomioidaan myös
tässä suunnitelmassa. Näin ollen suunnitelmassa pyritään mm. siihen, että harvinaisen tulvan peittämällä alueella sijaitseva vakituinen asutus on suojattu tulvilta, evakuointiyhteydet on varmistettu
ja merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla. Erittäin harvinaisesta
tulvasta ei saa aiheutua palauttamatonta vahinkoa ympäristölle.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on Kyrönjoen alaosan ja suiston tulvasuojelun osalta todettu
mm. että erityistä huomiota tulisi kiinnittää tärkeiden liikenneyhteyksien säilyttämiseen (mm. Valtatie 8). Valtatie 8 onkin korotettu 2017 Vassorinlahden eteläpäässä. Erityisesti suistoalueella tulvimista aiheuttavat jääpadot. Vedenpidättämistä valuma-alueilla tulisi edistää. Tulvatilanteessa pelastuslaitos voi avata tilapäisesti tulvavettä patoavan esteen kuten tien.
Kyrönjoen alaosa ja Hemfjärdenin (Österhankmo) alue on pengerrysten takana. Kyrönjoen alaosan
järjestelyhankkeen seurauksena 1700 ha:n hyötyalue on suojattu tulvilta. Suistoa on ruopattu ja
tulvasuojelutoimenpiteenä on esitetty nytkin yhtenä vaihtoehtona perkauksia. Suiston tulvasuojelun suunnittelun haasteena on tekninen toteutus (mm. maankohoamisen vuoksi) sekä alueen luontoarvojen säilyttäminen.
Kyrönjoen vesistöalue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.
Kyrönjoen alaosa on ekologiselta tilaltaan välttävässä kunnossa.

2.4

Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Vassorinlahden Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa on laadittu osallistuvan suunnitteluprosessin menetelmällä. Työtä on ohjannut työryhmä ja suunnittelusta on vastannut EteläPohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Erillisissä teemaryhmissä on käsitelty mm.
metsästystä ja kalastusta sekä alueen hoitoa ja virkistystä. Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on ohjata hoito- ja kunnostustoimia alueella siten, että luontoarvot voidaan turvata samanaikaisesti. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä Kyrönjoen suistoalueen yleissuunnitelmassa
esitetyt toimenpiteet on pyritty yhteensovittamaan. Hoito- ja käyttösuunnitelma on esitetty yleissuunnitelman liitteenä 7.

2.5

Natura-alueen kuvaus

2.5.1 Nykytila ja suojeluarvot
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden (FI0800056) on laaja Kyrönjoen suistoalue, josta 1537
ha on sisällytetty Natura-alueeksi sekä luontodirektiivin (SCI) että lintudirektiivin (SPA) perusteella. Joki laajenee mereen laskiessaan yli kymmenen kilometriä pitkäksi mutkittelevaksi sisälahdeksi. Joen mukanaan tuoman aineksen vuoksi vesialue on varsin matala lähes koko lahdella. Tästä
syystä varsinkin ruoikkovyöhyke on harvinaisen laaja. Järviruoko- ja kaislakasvustot voivat olla
kymmenien hehtaarien suuruisia. Joen tuoman aineksen ja maankohoamisen vuoksi kasvillisuus
muuttuu jatkuvasti. Linnusto on monipuolinen ja lajisto edustava. Alueella on tavattu useita harvinaisuuksia. Runsaimmat ryhmät ovat vesilinnut ja kahlaajat. Erityismaininnan ansaitsee monilajinen ja suuri lokkiyhdyskunta. Suistolla on suuri merkitys myös muutonaikaisena levähdysalueena.
Tunnusomaisia pysähtyjiä ovat mm. joutsenet. Myös sulkasadon ajaksi alueelle saapuu satoja vesilintuja. Suisto on edelleen arvokkaimpia lintuvesiämme, vaikka Vassorfjärdenillä ja Österfjärdenillä tehdyt pengerrykset ovat pienentäneet aluetta useita satoja hehtaareita. Erityisesti happa-
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mat vedet ovat heikentäneet suistoalueen aiemmin hyvin huomattavaa kalataloudellista merkitystä. Valtatie sivuaa Vassorfjärdenin etelälaitaa. Varsinkin Vassorfjärdenin itäranta on suureksi
osaksi rakennettu.
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden on Suomen laajimpia ja kansainvälisesti arvokas suistoalue. Alueella on monipuolinen ja edustava pesimälinnusto ja sillä on suuri merkitys muutonaikaisena levähdys- ja sulkimisalueena.
2.5.2 Suojelutilanne
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden on kansainvälisesti arvokkaaksi luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Se on liitetty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon (Ramsarkohteet). Kohde on lähes kokonaan suojeltu (97 %). Kohde on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin ja ranta-alueita on hankkittu
valtiolle vapaaehtoisin kaupoin. Kohteen liittäminen Natura 2000 -verkostoon ei estä tulvatorjunnan kannalta välttämättömiä ruoppauksia, mikäli ne toteutetaan siten, että alueen luonnonarvojen
säilymistä ei vaaranneta. Suojelutavoitteet eivät estä veneväylien kunnossapitoa vesilain säännösten mukaisesti
2.5.3 Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit
Alla olevassa taulukossa on esitetty Natura-alueen direktiiviluontotyypit pinta-aloineen ja edustavuusluokituksineen perustuen Vassorfjärdenin Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan
(HKS 5.7.2018, Ympäristöhallinnon tietokanta 2017).
Taulukko 2-1. Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärdenin direktiiviluontotyypit (Vaasorfjärdenin Natura
2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, 5.7.2018, Ympäristöhallinnon tietokanta 2017). Taulukossa kursivoidut ovat priorisoituja luontotyyppejä.

Koodi

1130
1150
1630
7140
9030
9050
9070
9080
91D0

Tyyppi

Jokisuistot
Laguunit
Itämeren boreaaliset rantaniityt
Vaihettumissuot ja rantasuot
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät
Boreaaliset lehdot
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Fennoskandian metsäluhdat
Puustoiset suot

Pintaala
(ha)
1332,6
2,22
6,96
262,24

Edustavuus

Yleisarviointi

merkittävä
merkittävä
merkittävä
hyvä

alueella on merkitystä
alueella on merkitystä
alue on tärkeä

92,12
34,71
0,86
24,28
17,26

merkittävä
merkittävä
merkittävä
merkittävä
merkittävä

alue on tärkeä
alue on tärkeä
alueella on merkitystä
alueella on merkitystä
alueella on merkitystä

2.5.4 Suojelun perusteena olevat lintulajit
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden Natura-alueen suojelun perusteena on lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä siinä mainitsemattomia säännöllisesti tavattavia muuttolintulajeja. Alla olevassa
taulukossa on esitetty Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksen 2016 tiedot sisältäen mm. seitsemän uutta, aiemmassa Natura-lomakkeessa mainitsematonta lintulajia. Ehdotuksen tiedot ovat
alustavia ja voivat vielä muuttua.
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Taulukko 2-2. Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärdenin suojelun perusteena olevat lintulajit. Tummennetut ovat Natura-tietolomakkeeseen lisättäväksi ehdotetut lintulajit.

Laji

jouhisorsa
lapasorsa
heinätavi
harmaasorsa
kiljuhanhi
metsähanhi
harmaahaikara
karikukko
punasotka
tukkasotka
pyy
pulmussirri
kuovisirri
lapinsirri
mustatiira
ruskosuohaukka
sinisuohaukka
laulujoutsen
ampuhaukka
nuolihaukka
tuulihaukka
kurki
merikotka
pikkulepinkäinen
selkälokki
2.6

pikkulokki
naurulokki
jänkäsirriäinen
punakuiri
uivelo
keltavästäräkki
kivitasku
sääksi
mehiläishaukka
vesipääsky
suokukko
kapustarinta
tundrakurmitsa
mustakurkku-uikku
härkälintu
pikkutiira
räyskä
kalatiira
lapintiira
ristisorsa
teeri
mustaviklo
liro
punajalkaviklo

Kasvillisuus ja eläimistö

2.6.1 Kasvillisuus
Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden
Natura-alueen
lahdet
ovat
voimakkaasti
umpeenkasvaneet. Lahdissa kasvaa laajoja järvikaisla- ja järviruokokasvustoja. Lisäksi on
runsaasti kelluslehtistä kasvillisuutta kuten ulpukkaa, uistinvitaa ja palpakkoja, jotka muodostavat
laajoja kasvustoja. Kelluslehtistä kasvillisuutta esiintyy myös järvikaislakasvustojen seassakin.
Natura-alueella kasvaa paikoittain isopalpakkoa ja sarjarimpeä, jotka eivät ole kovin yleisiä
kasvilajeja Pohjanmaalla. Vesikasvillisuus vaihettuu heinä- ja saravaltaisiin rantaniittyihin ja luhtiin, joista osa on entisiä laidunmaita. Vassorinlahden rantapensastoissa tavataan harvalukuista
liuskapielusta, joka kasvaa etenkin kiiltopajuissa. Liuskapielus -havainnot Suomessa painottuvat
Pohjanlahden rannikon pensaikkoalueisiin. Laji on silmalläpidettävä, mutta ei uhanalainen.
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Kuva 2-2. Tärkeimpien vesikasvillisuustyyppien esiintyminen Natura-alueella.

2.6.2 Linnusto
Natura-alueen pesimälinnustosta on tehty tuore selvitys (Pikkarainen 2016), jonka mukaan alueella pesii runsaasti eri vesilintulajeja ja isoja naurulokkikolonioita. Tyypillisimmät ja runsaslukuisimmat lajit ovat mm. sinisorsa, telkkä, silkkiuikku, haapana, nauru- ja pikkulokki sekä kahlaajista
taivaanvuohi. Raportissa esitetyt linnustollisesti merkittävimmät alueet on merkitty kuvan karttaan
(Kuva 2-3).
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Kuva 2-3. Linnustollisesti merkittävimmät kohteet Natura-alueella (Pikkarainen 2016).

2.6.3 Viitasammakko
Viitasammakko on Vassorinlahdella runsas laji ja eräiden arvioiden mukaan (Pikkarainen 2016)
yleisempi kuin tavallinen sammakko. Parhaimmissa kutulahdissa saattaa olla kymmeniä viitasammakkoja äänessä. Keväällä 2017 tehdyssä viitasammakkoinventoinnissa (Backman ja Takala
2017a) laskettiin 265 soidintavaa viitasammakkokoirasta Vassorinlahdelta. Viitasammakko on
luontodirektiivin liitteen IV a laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulailla
suojeltuja.
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Kuva 2-4. Viitasammakkoesiintymät Natura-alueella (Backman ja Takala 2017)

2.6.4 Liito-orava
Liito-orava on viitasammakon tavoin luontodirektiivin liitteen IV a laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulailla suojeltuja. Selvitysalueella tehdyssä inventoinnissa (Backman
ja Takala 2017b) löydettiin liito-oravareviirejä, joissa havaittiin vähintään 14 erillistä liito-oravan
papanapuuta. Runsaimmat havainnot löytyivät Klockargrundetista ja Hästeholmenista.
2.6.5 Kalasto ja kalastus
Kalaston nykytila
Kyrönjoen suistoalueen kalasto on monipuolinen, sillä sieltä on löydettävissä yhteensä noin 60 eri
kalalajia. Suisto on eräs koko Merenkurkun alueen tärkeimmistä kalojen kutu- ja poikastuotantoalueista. Kyrönjoen kalakantoja hoidetaan osittain istutuksilla. Jokeen on istutettu muun muassa
lohta, taimenta, siikaa ja harjusta (Sundell & Hynynen 2015).
Vassorinlahden kalastoa on selvitetty vuonna 2014 verkkokoekalastuksilla Kyrönjoen yhteistarkkailuun perustuen. Saalislajistoon kuuluivat ahven, kuha, kiiski, hauki, särki, salakka, lahna, pasuri
ja säyne. Yksikkösaalis oli suuri, noin 8 kg verkkovuorokautta kohden. Tulosten perusteella kalasto
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on selvästi särkikalavaltainen. Särki oli kappalemäärällä mitattuna runsain laji (47 % kokonaiskappalemäärästä) lahnan (20 %) ja ahvenen (13 %) ollessa seuraavaksi runsaimpia. Massamäärällä
mitattuna runsaimpia lajeja olivat säyne (28 %), ahven (25 %), särki (14 %) ja lahna (12 %).
Kookkaita (>20 cm) ahvenia oli kokonaismassamäärästä 25 %, mutta muutoin petokaloja saatiin
vain vähän. Särjet olivat pääosin pienikokoisia. 55 % niistä oli 8-11 cm mittaisia ja peräti 83 %
alle 15 cm mittaisia (Sundell & Hynynen 2015).
Kyrönjokeen nousevan erittäin uhanalaisen vaellussiian kannan tilaa on tarkkailtu Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailuun liittyen rysäpyynnin avulla Voitilassa, noin 13 km suistoalueelta joen
yläjuoksulle päin. Vuonna 2016 saaliiksi saatiin 51 siikaa, mikä on vastaavaa tasoa vuoden 2015
kanssa. Vuoden 2016 saalis oli runsain sitten vuoden 2012, jolloin saatiin yhteensä 134 siikaa.
Pyynnin kesto on vaihdellut sääolosuhteista johtuen eri vuosina, mikä vaikuttaa saalismääriin (Tolonen 2017).
Myös jokeen nousevan nahkiaiskannan tilaa on tarkkailtu Voitilassa. Vuonna 2016 saaliiksi saatiin
yhteensä 378 nahkiaista 164 mertavuorokauden aikana. Kokonais- ja yksikkösaaliit (2,3 kpl/mertavuorokausi) olivat ilmeisesti veden vähyyden takia pienempiä kuin kertaakaan aiemmin koko
tarkkailuaikana, mutta kaikkina vuosina pyyntiä ei ollut lainkaan muun muassa juuri veden vähyyden vuoksi. Runsain nahkiaisen yksikkösaalis on saatu vuonna 1998 (37 kpl/mertavuorokausi)
(Tolonen 2017). Pohjanlahden puolella nahkiaisen saaliskehitys on laskeva, mutta kenties paranemassa etelä- ja lounaisrannikolla. Nahkiainen on luokiteltu uhanalaisuudeltaan luokkaan silmälläpidettävät (Luonnonvarakeskus 2018).
Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailuun liittyen Kyrönjoen suistoalueen Österfjärdenillä on toteutettu poikasnuottauksia vuosina 1998-2016. Valtaosa vuoden 2016 kappalemääräisestä saaliista oli särkeä (73 %). Saalislajistossa tavattiin lisäksi ahventa ja lahnaa sekä hieman haukea,
salakkaa ja kiiskeä. Särjen yksikkösaalis oli vuonna 2016 suurempi kuin minään aiempana tarkkailuvuonna ja kokonaisyksikkösaalis on ollut suurempi vain vuonna 1999. Myös ahvenen yksikkösaalis oli vuonna 2016 tavanomaista korkeampi (Tolonen 2017).
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) on kerännyt tietoa merialueen levistä, kasveista, selkärangattomista ja kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Saatuja ympäristöolosuhteiden tietoja hyödyntäen on mallinnettu eri kalalajeille suotuisia poikasalueita (Suomen ympäristökeskus 2017). VELMU-karttapalvelusta kerätyt kuvat ahvenen, kuhan, kuoreen ja silakan mallinnetuista suotuisista poikastuotantoalueista on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 2-5…Kuva 2-8).
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Kuva 2-5. Ahvenen mallinnetut poikastuotantoalueet (Suomen ympäristökeskus 2017)

Kuva 2-6. Kuhan mallinnetut poikastuotantoalueet (Suomen ympäristökeskus 2017)
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Kuva 2-7. Kuoreen mallinnetut poikastuotantoalueet (Suomen ympäristökeskus 2017)

Kuva 2-8. Silakan mallinnetut poikastuotantoalueet (Suomen ympäristökeskus 2017)

Mallinnusten perusteella Vassorinlahti on kokonaisuudessaan erittäin suotuisaa ahvenen, kuhan ja
kuoreen poikastuotantoaluetta. Erittäin suotuisia alueita on runsaasti myös kauemmas merelle päin
mentäessä. Suuri osa Vassorinlahdesta ja sen pohjoispuoleisista alueista on myös silakan poikastuotannolle suotuisaa aluetta (Suomen ympäristökeskus 2017).
Tarkkailututkimusten tulosten perusteella myös särkikalojen lisääntyminen onnistuu hyvin Vassorinlahdella ja lähialueilla. Runsaalla särkikalojen määrällä on vesistöä rehevöittävä vaikutus. Ne
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tonkivat ravintoa etsiessään pohjasedimenttiä ja palauttavat siten ravinteita takaisin vesipatsaaseen. Lisäksi särkikalat käyttävät eläinplanktonia tehokkaasti ravinnokseen ja lisäävät siten kasviplanktonin määrää. Särkikalojen poikasten runsas määrä voi viedä elintilaa arvokkaampien lajien
poikasilta ravintokilpailun kautta.
Suistoalueen rehevöityminen ja paikoittainen umpeenkasvu aiheuttavat haittaa alueen kalastukselle. Vassorinlahden alueella ei harjoiteta ammattikalastusta, mutta vapaa-ajankalastusta kylläkin. Ulompana merellä toimii ammattikalastajia, jotka ovat riippuvaisia Vassorinlahden alueen poikastuotannosta (Lax 2017).
2.7

Maaperä ja happamat sulfaattimaat
Hankealueen maaperä on suurelta osin hienojakoista hietaa ja savea (Kuva 2-9). Tulva-alueelle
sijoittuu myös mm. hiekkamoreenia ja soraa. Björnholmenin alueelle sijoittuu myös kalliomaata.
GTK:n happamien sulfaattimaiden kartoituksen mukaan hankealue on suurelta osin hapanta sulfaattimaata (Kuva 2-10). Mm. Lappsundinjoki on kärsinyt happamuuden aiheuttamista ongelmista.
Ennakkotulkinnan mukaan myös Hemfjärdenin pengerrysalueella, Vassorfjärdenin pengerrysalueella ja Skånkholmenin alueilla happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on suuri.

Kuva 2-9. Hankealueen maaperä suureksi osaksi hietaa ja savea. (punainen = kalliomaa, vaaleanruskea =
moreeni, violetti = hieta, harmaa = lieju, sininen = savi, vihreä = sora) (Lähde GTK maaperäkartta)
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Kuva 2-10. Happamat sulfaattimaat (punainen = esiintymisen todennäköisyys suuri, keltainen = kohtalainen, sininen = hyvin pieni) (lähde: GTK happamat sulfaattimaat)

3.

TYÖ- JA SIDOSRYHMIEN NÄKEMYS TOIMENPITEISTÄ
Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden alueen monitavoitteinen suunnittelu aloitettiin keväällä 2016.
Tätä varten perustettiin eri sidosryhmistä laajapohjainen työryhmä, joka pyrkii yhteisvoimin viemään kehittämistyötä eteenpäin. Työryhmä ohjaa yleissuunnittelua ja vastaa hankkeen tiedottamisesta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin.
Yleissuunnitelmaan kerättiin sidosryhmien näkemyksiä ja toiveita suunnittelualueella tehtävistä
toimenpiteistä, tietoja alueen ominaispiirteistä sekä paikallisten kokemuksia havaituista ongelmista. Asioita on kerätty ylös jo ennen yleissuunnitelman alkamista esimerkiksi työryhmän kokouksissa keväällä ja kesällä 2016. Tämän työn yhteydessä työryhmälle laadittiin aiheesta sähköpostikysely 1.11.2017, johon oli mahdollista listata tärkeiksi kokemiaan asioita alueen suunnittelun
pohjaksi. Lisäksi järjestettiin erillinen haastattelu- ja keskustelutilaisuus 10.11.2017 Rönnvikin kotiseututalolla, jonne oli kutsuttuna työryhmän/sidosryhmien edustajat. Työryhmän kannanottoja
on käsitelty myös työryhmien kokouksissa (suunnittelun aikana yleissuunnitelmaa käsitelty kolmessa kokouksessa, 16.1.2018, (HKS 16.3.2018), 24.4.2018 sekä 30.8.2018).
Sidosryhmien haastatteluissa esiin nostamia asioita ja näkemyksiä on koottu liitteessä 3 esitettyyn
karttaan. Sidosryhmien haastatteluissa esittämistä tulvasuojelutoimenpiteistä osa ei ole teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoisia, tai ei sovellu muista syistä hankealueelle erityisen hyvin. Nämäkin toimenpiteet on tarkasteltu kappaleessa 4.
Työryhmä on siis ohjannut yleissuunnitelman tekemistä, ja työryhmän kommentit on huomioitu
suunnitelmassa. Kuulemisessa saatu keskeinen palaute on esitetty kappaleessa 6. Kuulemisen aikana tulleet lausunnot on koostettu liitteeseen 5.
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Tulvariskiä vähentäviä toimenpiteitä on suunniteltu erilaisiin tulvatilanteisiin, kuten jääpatotulvatilanteisiin. Erityisesti on kiinnitetty huomiota tieyhteyksiin.
4.1.1 Alueen maankäytön suunnittelu
Tulvauomia ja tasanteita ei lähtökohtaisesti katkaista uusilla teillä, eikä tulvan luonnollista leviämistä estetä (liite 1, toimenpide 1)
•

Valtatien 8 korotus on toteutettu siten, että rakenteiden läpi pääsee suotautumaan tulvavettä.

Alimmat rakentamiskorot huomioivat merivesi-, vesistö-, hulevesi- ja jääpatotulvat (liite 1, toimenpide 2). Mm. Tottesundin alueella rakentaminen on keskitetty Tottesund-kylätien varrelle kauemmaksi tulvariskialueesta.
Alueen kuivatuksen suunnittelussa huomioidaan tulvat. Tällöin uomissa on mitoitukseltaan riittävät
rummut ja silta-aukot ja tulvakapasiteettia voidaan kasvattaa luonnonmukaisen peruskuivatuksen
mukaisesti esim. tulvatasanteiden avulla. (liite 1, toimenpide 3)
•

Tulvakapasiteetin kasvatusta luonnonmukaisen peruskuivatuksen keinoin olisi mahdollista
tarkastella esim. Sandås sundetiin laskevien uomien (Vassor) tai Finnbäckenin kunnostusojitusten yhteydessä.

Sidosryhmien näkemyksen mukaan perkauksia tarvittaisiin erityisesti kaivettuihin, liettyneisiin kanaviin. Kyrönjoen suistoalueella liettymisongelma ei kuitenkaan ratkea perinteisellä perkauksella,
sillä kanavien tasausta ei voi syventää eikä pituuskaltevuutta saada kasvatettua meriveden padotuksen vuoksi. Uomien poikkileikkausalan suurentaminen johtaisi kanavien lisäliettymiseen ja kuivumiseen. Perkauksesta ei olisi myöskään merkittävää tai pysyvämpää tulvasuojeluhyötyä. Myös
kanavien liettymistä tulisi ensisijaisesti ratkaista luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmillä
(kapeat alivesiuomat, aliveden pysyttäminen kynnyksillä ja tulvatasanteet). Lietteen poisto kanavista ja suistoalueelta on työlästä ja kallista. Suistoalueelta kaivettavat massat ovat potentiaalisesti
hapanta sulfaattimaata. Kaivumassat tulee käsitellä asianmukaisesti esim. runsaalla kalkitsemisella
happaman valuman ehkäisemiseksi. Uomien alivesikorkeuksien lasku lisää happamoitumisriskiä.
Kiintoainesta tulisi pyrkiä pidättämään hajautetusti esim. laskeutusaltaiden ja suojavyöhykkeiden
avulla.
Esim. Koivulahden taajaman rakentaminen on lisännyt hulevesimäärää Lappsundinjoessa. Alueelle
tulisi suunnitella hulevesien hallinta ja riittävät viivytystoimenpiteet. (liite 1, toimenpide 4)
4.1.2 Tulvahaavoittuvuuden vähentäminen, tiestö
Tulvahaavoittuvuutta voidaan vähentää mm. korottamalla teitä. Saarroksiin jäävälle asutukselle
voi löytyä myös vaihtoehtoisia reittejä. Teiden korotusta kannattaa tarkastella, jos vakituista asutusta voi jäädä saarroksiin yleisillä tulvilla. Muita mahdollisia toimenpiteitä tulvahaavoittuvuuden
vähentämiseksi ovat mm. varoituskyltit katkeaville teille ja asukkaiden tiedotus vaihtoehtoisesta
reitistä (liite 1, toimenpide 5). Mahdollisesti katkeavat tiet ja toimenpide-ehdotukset on esitetty
kuvassa ja taulukossa (Kuva 4-1,Taulukko 4-1)
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Kuva 4-1. Mahdollisesti tulvilla katkeavat tiet (sinisellä vesistötulva-alue HQ1/100 + merivesi MHW ja vihreällä jääpatotulva). Katkoviivalla tiet, joiden käyttö voidaan turvata tulvasuojelutoimenpiteillä. Punaisella saarroksiin jäävät/kastumisvaarassa olevat asuinrakennukset, vihreällä vapaa-ajan asunnot.
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Taulukko 4-1. Toimenpide-ehdotukset mahdollisesti katkeaville teille

•

Alueen tulvahaavoittuvuutta on vähennetty mm. korottamalla Valtatietä 8.

•

Esim. Stråkavägen voi katketa harvinaisilla merivesitulvilla tai jääpatotulvilla. Tällöin vapaa-ajan rakennuksia jää saarroksiin Skånkholmenin-Matilotsundetin seudulla sekä
Hällskatania myöten. Alueen tiestoä korottamalla voisi aluetta käyttää jääpatotulvilla tulvauomana. Alueen tulvasuojelua on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.2.1

•

Mälsorfjärdsvägen voi katketa jo yleisillä tulvilla. Tien tasausta olisi mahdollista korottaa
tasoon N2000 + 2,5 m.

Mälsorfjärdsvägenin nykyinen tasaus on Liikenneviraston avoimen aineiston (Digiroad) perusteella
keskimäärin tasossa N2000+ 1,75 m. Korotustarvetta on siis keskimäärin ~0,8 m. Tien alittavat
rummut tulee sulkea tilapäisesti tulvatilanteessa, tai tien korotuksen yhteydessä ne voidaan korvata sulkurumpurakenteilla (Kuva 4-2).
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Tien korotuksen alustava rakennuskustannusarvio on ~111 000 € (alv 0%). Jatkosuunnittelun yhteydessä arvioidaan, onko korotuksen kustannushyöty riittävä tai löytyykö asutukselle esim. vaihtoehtoista reittiä.

Kuva 4-2. Ehdotus Mälsorfjärdsvägenin korotuksesta (sinisellä vesistötulva-alue HQ 1/100 + merivesi MHW
ja vihreällä jääpatotulva).

4.1.3 Valmiustoimet
Toiminta- ja valmiussuunnitelmat helpottavat toimintaa tulvatilanteessa (liite 1, toimenpide 6).
Tulvasuojelutoimenpiteenä olisi hyvä selkeyttää esim. pengerrys/kuivatusyhtiöiden vastuut ja sopia kuka huolehtii tulvatilanteessa rakenteista, kuten Stenån padon sulkuluukuista. Jos esim. Lappsundinjoen alivesijohto halutaan sulkea tilapäisesti, tulisi selvittää, pääseekö pengertä pitkin alivesijohdolle tulvatilanteessa ja miten sulkeminen hoidetaan (vaatiiko varsinaisen sulkurakenteen vai
voidaanko tukkia muutoin).
Tulvariskialueella asuvien ihmisten on omatoimisesti varauduttava tulviin ja pienennettävä tulvariskiä. Lähtökohtana on, että kansalainen tunnistaa asuvansa tulva-alueella. Vaikka tulvariski olisikin harvinainen, täytyy riskiin varautua yhtä lailla kuin muihin omaisuutta ja henkeä uhkaaviin
riskeihin, kuten esimerkiksi tulipaloon. Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta.
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Liite 1, tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 1-6
Mm. teiden korotuksen jatkotarkastelu ja vaihtoehtoiset reitit saarroksiin jäävälle asutukselle.
Toimintaohjeet esim. sulkuluukkujen ja muiden rakenteiden tulva-aikaista käyttöä varten.

4.2

Tulvasuojelutoimenpiteet ja toiminta tulvatilanteessa
Myös tulvasuojelutoimenpiteitä on suunniteltu erityisesti jääpatotulvatilanteisiin. Tulvavirtaaman
johtamiseen esitetään mm. tulvauomien kunnostusta. Penkereiden kunnossapito on erityisen tärkeää tulvavahinkojen ehkäisemiseksi.

4.2.1 Tulvauomat erityisesti jääpatotilanteisiin
Kyrönjoen suisto on voimakkaasti umpeenkasvanut mm. maankohoamisen vuoksi. Useita vanhoja
tulvareittejä on katkennut myös teiden rakentamisen seurauksena. Eniten tulvatilaa on menetetty
Hemfjärdenin (Österhankmo) pengerrysalueelta.

Kuva 4-3. Vielä 1970-luvulla (MML: vanhat painetut kartat) tulvavedellä on ollut useita reittejä Kyrönjoen
suistoalueella. Mm. Björnholmenin eteläpuolelta ja Matilotsundetin kohdalta.

•

Jääpatotulvatilanteessa Matilotsundetia voitaisiin käyttää tulvauomana (liite 1, toimenpide
7).

Karjalotintie on heikentänyt Matilotsundetin kapasiteettia johtaa tulvavesiä. Söderfjärdenin mutkassa, Mittigrundin-Klockargrundetin kohdalla on tunnettu jääpatopaikka. Kyrönjoen tulvavirtaamat ovat suuria. Jääpatoja voi kuitenkin syntyä myös pienemmillä virtaamilla, ja jopa keskiylivirtaamaa vastaavaa vesimäärää olisi mahdollista leikata, mikäli tulvavedellä olisi vaihtoehtoinen purkautumisreitti.

Tulvasuojelun toimenpidevaihtoehdot

23 / 44

Karjalotintielle ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää asentaa riittävän suuria tulvasiltoja, joiden juoksutuskapasiteetti alentaisi tulvakorkeuksia Österfjärdenissä. Huomattavasti suurempi tulvahyöty saadaan avaamalla Karjalotintie jääpatotulvatilanteessa kahdesta kohdasta vähintään
40…50 metrin leveydeltä. Tilapäinen avaaminen voidaan tehdä tasolle N2000+ 0,5 m. Tällöin tulvavirtaamasta jopa 20 % pääsisi ohittamaan jääpadon Matilotsundetin kautta riippuen virtaamista,
tulvakorkeuksista ja tien alennuksesta. Tulvauoman juoksutuskapasiteettia kannattaa tehostaa raivaamalla tulvauomareittejä keskiveden yläpuolelta.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kappaleessa 6.1.4 on käsitelty suistoalueelle laskevia uomia, joiden
kunnossapito olisi suositeltavaa lopettaa, mikäli uomat eivät ole tärkeitä peltojen ja metsien kuivatuksen kannalta. Mikäli tilapäisenä tulvauomana käytettävä uoma kasvaa täysin umpeen suiston
puolelta, voi sitäkin raivata tarvittaessa normaaliveden yläpuolelta. Tulvauomareittien voimakkaat
raivaukset kannattaa kuitenkin keskittää pääosin Karjalotintien pohjoispuolisille pensastovyöhykkeille ja nuoren metsän alueille, jolloin haitallisia vaikutuksia ei kohdistu tien eteläpuolisiin Naturaluontotyyppeihin sekä mahdollisiin liuskapieluksen esiintymiin.
Jotta Matilotsundetia voitaisiin käyttää tulvauomana, tulee Skånkholmenin alue tulvasuojata siten,
että vesi ei pääse leviämään alueelle Österfjärdenin suunnasta (Kuva 4-4). Muutoin esim. kulku
Karjalotintielle estyy ja sitä ei pystytä avaamaan tulvatilanteessa. Korotettavat tiet on arvioitu
nostettavaksi tasoon N2000+ 2,1 m (liite 1, toimenpiteet 5, 10 ja 11).

Kuva 4-4. Matilotsundetin käyttö tulvauomana ja Skånkholmenin tulvasuojaus (liite 1, toimenpiteet 5, 7,
10 ja 11). Katkoviivalla tiet, joiden käyttö voidaan turvata tulvasuojelutoimenpiteillä. Vihreällä ilman toimenpiteitä saarroksiin jäävät/kastumisvaarassa olevat vapaa-ajan asunnot.
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Matilotsundetin käyttö tulvauomana maksaa karkeasti arvioituna noin 205 000 euroa (alv 0%).

4.2.2 Ruoppaukset ja tulvasuojelulliset laaja-alaiset niitot ja raivaukset
Söderfjärdenin mutkassa, Mittigrundin-Klockargrundetin kohdalla on tunnettu jääpatopaikka. Österfjärdenin jääpatotulvatilannetta on tarkasteltu myös mallintamalla. Mallinnuksella tarkasteltiin
vaikuttaisiko Mittigrundin-Klockargrundetin välisen alueen ruoppaus merkittävästi suistoalueen tulvavesikorkeuksiin. Ruoppausta on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.3.
•

Ruoppausten sijaan alueelle suositellaan ensisijaisesti laaja-alaisia niittoja ja raivauksia
Klockargrundetin luoteispuolelle (liite 1, toimenpide 9). Myös Mittigrundin aluetta voidaan
niittää ja nämä niitot on esitetty tarkemmin Natura -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa
(Kuva 4-8).

Virtausväylien avartaminen tulvakapasiteetin lisäämiseksi toteutetaan raivaamalla tulvatasanteita
keskiveden yläpuolelta ja niittämällä avovesialueita (Kuva 4-5). Klockargrundetin luoteispuolelle
avataan raivaamalla ja niittämällä leveämpi avovesivyöhyke. Uoman pää varsinkin eteläosastaan
avataan vähintään 100 m leveäksi ja niittoalue on useita hehtaareja. Rantametsiä voi raivata uoman kapeimmista kohdista, jolloin tulva-aikainen vedenjohtokyky tehostuu. Yksittäisiä puita voidaan jättää maisemapuiksi, mutta varsinkin tiheät pajukot poistetaan. Tulvasuojelunäkökulmasta
esitettyä avovesivyöhykettä tulee monipuolistaa rakennussuunnitteluvaiheessa. Vyöhykkeen yhteyteen voi suunnitella syvempiä vesialueita pienimuotoisilla kaivuilla ja laikuittaisia ja mosaiikkimaisia lisäkkeitä. Kasvillisuutta on runsaasti, joten niitot on mahdollista toteuttaa hyvinkin monimuotoisena, ja siten, että ruovikkoa jää runsaasti myös jäljelle. Ruovikon suuri reunapinta-ala ja
aukkopaikat parantavat mm. kevätkutuisten kalojen lisääntymisaluetta ja kasvillisuus toimii poikasille suojaa antavana elinympäristönä.
Pienimuotoiset kaivut voivat sijoittua potentiaalisesti happamalle sulfaattimaalle. Näin ollen kaivusyvyyksiä ei saa ulottaa keskialivesikorkeuksia syvemmälle (noin N2000 -0,5 m) eikä massamäärät saa ylittää 500 m3ktr. Näin ehkäistään happaman valuman syntyminen, kun kaivetaan vain
massoja, jotka ovat päässeet jo hapettumaan. Meriveden alkaliniteetti on erinomainen, eikä esim.
kalastolle haitallista pH:n laskua pääse syntymään. Massat tulee käsitellä asianmukaisesti.
Kun niitot aloitetaan, tehdään ensimmäisenä kesänä niitot kahdesti (ennen kasvien kukkimista
kesäkuun lopulla ja tästä 3…4 viikon päästä uudestaan). Toisena ja kolmantena kesänä niitetään
kertaalleen (~15.7…15.8). Tämän jälkeen niittoja ei tehdä useisiin vuosiin. Niitot tulee ajoittaa
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oikeaan aikaan, jotta niiden linnusto- ja kalastovaikutukset ovat neutraalit. Parhaan niittovyöhykkeen vesisyvyys on 0,8…1,2 m, jolloin avovesialueet pysyvät auki pidempään. Niitot tulee suorittaa
keräävällä kalustolla. Niiton kustannukset keräävällä kalustolla ovat noin 500…1000 e/ha. Matalammilla alueilla voi olla tarpeen suorittaa raivausnuottauksia kolmantena kesänä. Ennen niittoja
tulee varmistaa, että alueen kasvillisuus on pääosin ilmaversoista. Muuten voimakkaiden niittojen
vaarana on uposlehtisten vesikasvien lisääntyminen ja ravinteiden vapautuminen.
Klockargrundetin luoteispuolelle tulvakapasiteetin lisäämiseksi suunnitellulle niitto- ja raivausalueelle (Kuva 4-5) sijoittuu Natura-luontotyyppejä mm. vaihettumis- ja rantasuot, merenrantaniityt,
lehdot ja primäärisukkessiometsät. Ilmaversoiskasvillisuutta niittämällä ja osin rantapensastoja
raivaamalla ehdotettu ”uoma” on sekä etelä- että pohjoispäästään noin 100 metriä leveä, jossa
kartoitettuja Natura-luontotyyppejä ei ole. Klockargrundetin länsiosan ”salmen” kohdalla ehdotettu
niitto- ja raivausalue on kapeimmillaan noin 50 m leveä, jossa on mm. primäärimetsiä, lehtoja ja
merenrantaniittyjä. Tarkemmassa rakennussuunnittelussa tulee pyrkiä välttämään metsäluhdan,
lehdon sekä primäärimetsän tarpeetonta raivausta, jotta vaikutukset luontotyyppeihin jäävät vähäisiksi. Niitot eivät kuitenkaan katkaise mitään sukkessiovyöhykettä keskeltä, vaan kohdistuvat
niiden reunaosiin. Niitolla ja raivauksella ei ole vaikutusta tiedossa oleviin liito-oravan ja viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin tai liuskapieluksen kasvupaikkoihin eikä tärkeisiin lintualueisiin. Suositeltavaa on kartoittaa kuitenkin liuskapieluksen esiintyminen ennen rantapensastojen raivausta. Raivausalueille tulisi jättää mm. liito-oraville tärkeitä ravintopuita (haapa, leppä)
läheisen esiintymän vuoksi.
Kevyemmät niitot suositellaan tehtäväksi myös Mittigrundin eteläpuolella ja tarvittaessa myös
Klockargrundetin itäpuolelle (Kuva 4-8). Virtausväylien avartamisen jälkeen tulvauomien kapasiteetti lisääntyy ja virtaus pitää osaltaan väyliä auki. Ruoppausten jälkeen virtaus on voinut keskittyä enemmän väylän alueelle, jolloin vedenvaihtuvuus reuna-alueilla ja suvainnoissa on entisestään heikentynyt. Näin ollen toimenpiteillä, joilla saadaan ohjattua virtaamaa myös tulvatasanteille, hillitään osaltaan ruovikoitumista ja umpeenkasvua.
•

Björnholmenin ja Sikskatanin välillä (Rubenin väylä) tulisi hoitaa ja raivata rantaniittyjä ja
palauttaa tulvareittiä. (liite 1, toimenpide 9)

Björnholmenin itäpuolen lahdenpoukama on ollut tärkeä kalaston poikasalue. Mallinnusten avulla
on tarkasteltu, saataisiinko lahdenpoukaman virtausolosuhteita palautettua ja Vassorin tulvakorkeuksia laskettua ruoppaamalla Björnholmenin eteläpuolelle veneväylä. Ruoppauksen vaikutukset
on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.3. Ruoppausten sijaan alueelle suositellaan vastaavia voimakkaita niittoja ja raivauksia kuin Klockargrundetin alueelle.
Rakennussuunnitteluvaiheessa raivausten ja niittojen tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida
Naturaluontotyyppi primäärimetsän sijainti Björnholmenin ja Sikskatanin (Rubenin väylä) välillä.
Rantapensastojen raivaukset heikentävät ko. luontotyyppiä, jonka edustavuus on luokiteltu hyväksi. Siksi raivaukset tulisi kohdentaa vain tarkoin määritellylle alueelle välttäen liian laaja-alaisia
toimia haitallisten luontovaikutusten minimoimiseksi. Luontotyypin laguunit eli fladan luonnontila
heikkenee kasvillisuuden niiton myötä. Niiton tarkemmassa suunnittelussa tulisikin pitäytyä vain
tulvasuojelun kannalta tarpeellisessa kasvillisuuden vähentämisessä ja välttää tarpeetonta kasvillisuuden poistoa. Laguunit -luontotyypin edustavuus on hyvä. On myös mahdollista, että kasvillisuuden niitto ja pensastojen raivaus vaatisi vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen poikkeamismenettelyn. Luontotyypin luonnontilaisuuteen huomioidaan myös kyseistä vesimuodostelmaa ympäröivä
kasvillisuus (mm. KHO 16.8.2005 T 2024). Tulkinnan asiasta tekee lainvoimainen viranomainen.
Vaihettumissoiden edustavuus Rubenin väylällä on vain merkittävä ja suunnitellut toimet kohdistuvat vain pieneen osaan kyseistä luontotyyppiä. Vaikutukset vaihettumissoihin katsotaan vähäisiksi. Rubenin väylän niitolla ja raivauksella ei ole vaikutusta tiedossa oleviin liito-oravan ja viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin tai liuskapieluksen kasvupaikkoihin. Suositelta-
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vaa on kartoittaa kuitenkin liuskapieluksen esiintyminen ennen rantapensastojen raivausta. Kohteeseen sisältyy muuttolinnuille tärkeä alue, joka ei kuitenkaan heikkene Rubenin väylän niittojen
ja raivausten myötä. Myös kurjen ja laulujoutsenen pesäpaikka fladalla voidaan huomioida tekemällä kunnostustoimet pesimäajan ulkopuolella. Niitot parantavat kalojen elinolosuhteita ja parantavat poikasalueita estämällä niiden kasvamista umpeen.
•

Myös Sandörenin-Tiondholmenin väliin suositellaan voimakaita tulvasuojelullisia niittoja ja
raivauksia (liite 1, toimenpide 9).

Jos jääpato syntyy Bodstrandenin kohdalle, ei tulvavesiä voida johtaa millekään luontaiselle ohitusreitille. Esim. Hemfjärdeniin päin pengerrysalueen taakse tulvavesiä johdettaessa syntyisi alueelle merkittäviä tulvavahinkoja. Jääpatotulvasuojelua on tarkasteltu mallintamalla vaikuttaisiko
Lakagrynnanin länsipuolen ruoppaus merkittävästi alueen tulvavesikorkeuksiin. Ruoppaus on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.3.
Alueelle suositellaan voimakkaita niittoja ja raivauksia Sandörenin ja Tiondholmenin väliin. Myös
Skatasävjornan alueella niitoilla voidaan muodostaa vaihtoehtoisia virtausreittejä. Tiondholmenin
ja Sandörenin väliin tulee avata mahdollisimman leveä tulvauoma. Esim. 50 metriä leveän tulvatasanteen kautta voi virrata jopa 10 % keskiylivirtaamasta jääpatotilanteessa riippuen meriveden
korkeudesta ja jääpatotulvan korkeudesta.
Tiondholmenin ja Sandörenin väliselle alueelle suunnitellun tulvauoman niitto- ja raivaustoimet
kohdistuvat valtaosin Natura-luontotyyppiin vaihettumissuot sekä primäärimetsät. Primäärimetsät
ja osa vaihettumissoista on edustavuudeltaan luokiteltu hyväksi. Toimet heikentävät kyseisten
luontotyyppien luonnontilaa. Tulvauoman eteläosassa on muuttolinnuille tärkeä alue mutta suunniteltujen toimien ei katsota aiheuttavan linnustolle merkittävää haittaa. Päinvastoin, avoimeksi
muuttuva rantavyöhyke voi houkutella alueelle enemmän mm. kahlaajia.
Suositeltujen niitto- ja raivausvyöhykkeiden sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 4-5). Suositellut
laaja-alaiset niitot ja raivaukset maksaisivat karkeasti arvioituna noin 138 000 euroa (alv 0%)
ilman suunnittelu- ja luvituskustannuksia.

Kuva 4-5. Suositeltujen niittovyöhykkeiden sijainti (liite 1, toimenpide 9).
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4.2.3 Penkereet
Kyrönjoen alaosa ja Hemfjärdenin (Österhankmo) alue on pengerrysten takana. Kyrönjoen alaosan
järjestelyhankkeen seurauksena 1700 ha:n hyötyalue on suojattu tulvilta.
•

Hemfjärdenin pengerrysalueen suojaamiseksi myös jääpatotulvia vastaan voidaan rakentaa uusi poikkipenger Österfjärden-Björkas välille (liite 1, toimenpide 10).

Hemfjärdenin pengerrysalueelle voi päästä vettä nykyisten penkereiden pohjoispuolelta varsinkin
jääpatotulvilla. Mikäli Strömsbron pumppaamon kapasiteetti ei tällöin riitä kuivattamaan aluetta,
voi alueen teitä katketa ja asukkaita jäädä saarroksiin. Alueella voi syntyä myös merkittävät taloudelliset tulvavahingot. Alueen tulvasuojelun tehostamiseksi suositellaan rakennettavaksi uusi
poikkipenger, jonka jälkeen tulvavesi ei pääse leviämään alueelle Österfjärdenin suunnasta (Kuva
4-6). Tarvittavan uuden penkereen pituus on noin 50…60 m ja penkereeseen tulee asentaa sulkurumpurakenteet. Penkereen rakentamisen karkeat kustannukset ovat arviolta noin 18 000 euroa
(alv 0%).

Penkereen rakentaminen ei nosta merkittävästi tulvakorkeuksia Österfjärdenin ja Vassorin alueella.
Poikkipenger suojaisi pengerrysalueen harvinaisilta vesistötulvilta ja jääpatotulvilta (liite 2). Pen-
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gerrysalueella merkittäviä tulvavahinkoja voi syntyä myös harvinaisilla merivesitulvilla, mutta merivesitulvaa vastaan suojautuminen on haastavampaa. Tämä vaatisi mm. Strömbron pumppaamon
penkereiden korotusta kauttaaltaan vähintään 0,6 m (aaltoiluvara ja painumat huomioiden).

Kuva 4-6. Uuden Österfjärden-Björkas poikkipenkereen sijainti (liite 1, toimenpide 10).

•

Penkereiden kunnossapito on erittäin tärkeää tulvavahinkojen välttämiseksi (liite 1, toimenpide 10).

Penkereiden mahdolliset painumat tulee tarkistaa mittaamalla. Mikäli penkereet ovat suunnitelluissa koroissaan, ei pengerylityksiä tapahdu harvinaisilla tulvilla eikä jääpatotulvilla. Tulvasuojelutoimenpiteenä pengerrysyhtiöiden tulisi kunnossapitää penkereensä ja korjata painuneet paikat,
jolloin mahdolliset pengerylitykset tulvatilanteessa voidaan ehkäistä. (liite 1, toimenpide 10). Alla
olevassa taulukossa on esitetty penkereiden suunnitellut korkeudet N2000+ korkeusjärjestelmässä.
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Taulukko 4-2. Olemassa olevien penkereiden suunnitelmien mukaiset korkeudet N2000+ korkeusjärjestelmässä.

4.2.4 Rakenteet, tulvapidätys ja vesien hallinta
Tulvariskikartoituksen perusteella Oxholmenin pengerrysalueelle voisi päästä vettä erittäin harvinaisella merivesitulvalla. Paikallisten havaintojen mukaan vesi pääsisi Stenån säännöstelypadon
ohi. Todennäköisempää on, että vesi seisoo alueella Kuni-Vallvikin alapuolisen padotuksen vuoksi.
Mikäli tulvavesi nousee Oxholmenin pengerrysalueelle Stenån säännöstelypadon läheltä, olisi tulvaveden leviäminen helposti estettävissä tilapäisillä ratkaisuilla (esim. muovitus + hiekkasäkit).
Stenån, Mälsorin ja Kilsorådranin kanavia ei pystytä käyttämään esim. jääpatotilanteessa tulvauomana, mutta ns. takavesi ja veden seisominen kanavissa ei aiheuta merkittäviä tulvavahinkoja
(kpl 4.3).
Lappsundinjoen kuivuus ja liettyminen on koettu ongelmalliseksi. Toisaalta sidosryhmät ovat nostaneet esiin huolen joen riittävästä kapasiteetista tulvan aikaan. Lappsundinjoen liettymisongelmien ratkaisuksi ei ensisijaisesti esitetä perinteisiä perkauksia. Mikäli uomaa halutaan puhdistaa,
tulisi siivouskaivu toteuttaa kuten kappaleessa 4.1 on esitetty (liite 1, toimenpide 3).
•

Liettymisen ehkäisyyn soveltuisivat alivesikynnykset ja lisäveden johtaminen Kyrönjoesta
uuden alivesijohdon avulla (liite 1, toimenpide 12).

Alivesikynnyksiä suositellaan alueelle myös happamien sulfaattimaiden aiheuttaman happaman valuman ehkäisyyn. Nykyisen alivesijohdon kautta pääsee tulvatilanteessakin ainoastaan 3…3,5 m 3/s
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vettä Lappsundinjokeen. Toisaalta Koivulahden hulevedet ovat lisänneet uoman tulva-aikaisia virtaamia ja uuden alivesijohdon rakentaminen vaatisi tulvakapasiteetin lisäämistä uomassa tulvahyllyjen avulla, hulevesien hallintaa Koivulahdessa tai alivesijohtojen sulkurakenteita.
Lappsundinjoen valuma-alueen vesiä voisi lisäksi pidättää valuma-alueella.
•

Esim. Västerhankmon Byträsketin alueella saataisiin viivytettyä valuma-alueen tulvavirtaamaa yli 10 vrk ajan (liite 1, toimenpide 11).

Tämä leikkaisi Lappsundinjoen virtaamaa vain muutamalla prosentilla ja vesimäärä on vähäinen
myöskin alijohdon kautta purkautuvaan vesimäärään nähden. Tulvavesien viivytys esim. putkipadon avulla on kuitenkin suositeltava toimenpide vedenlaadun parantamiseksi ja elinympäristöjen
monimuotoisuuden lisäämiseksi. Toimenpide pidättää erityisesti kiintoainetta, ja laaja-alaisesti valuma-alueella toteutettuna hillitsee liettymistä.
4.2.5 Jääpatojen ehkäisy ja purkaminen
•

Alueella on suoritettu useina vuosina jääsahauksia (liite 1, toimenpide 13). Sahausten lisäksi kiinteää jääkantta on rikottu ilmatyynyaluksen avulla.

Sahaustarpeen arvioinnissa hyödynnetään jäiden vahvuusmittaustuloksia. Kyrönjoella jäänpaksuusmittaukset aloitetaan tavanomaisesti helmikuussa. Alueella käytössä oleva jäänsahauskone
vaatii vähintään 0,5 m teräsjäätä. Esim. Pohjois-Amerikassa käytetään kaivantoihin kehitettyjä
kuokkakaivulaitteita (trenchers) myös jäiden leikkaamisessa. Sahaus tehdään yleensä noin kuukausi ennen odotettua jäidenlähtöä.
Tunnetuille jääpatopaikoille olisi hyvä kartoittaa pysyvät reitit sahauskalustolle ja kaivinkoneille.
Esim. Bodstrandenin alueelle pääsee Vassorin suunnasta Bodstrandvägeniltä, mutta Lakagrynnanin
ja Mittigrundin seuduille on haastavampaa päästä. Jääpatoja on pyritty purkamaan myös ilmatyynyaluksesta käsin. Jos muut keinot eivät auta, jääpatoja voidaan joutua purkamaan myös räjäyttämällä. Liitteessä 4 on esitetty tavanomainen jääsahausreitti Kyrönjoen suistoalueella.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on nostettu esille tarve kehittää kevyt jääsaha, jonka avulla
sahauksia pysyttäisiin tekemään useammissa kohteissa ja rikkomaan jopa rantajäitä. Kevyemmällä
kalustolla sahaukset voitaisiin toteuttaa hieman myöhemmin, jolloin jäiden liian aikainen liikkeelle
lähtö ehkäistäisiin. Tämä ehkäisisi varsinkin ylempänä jokiosuudella tehtävien jääsahausten liikkeelle lähdön riskiä. Hiekan levittämistä jäiden heikentämiseksi ei voida suositella alueelle.
4.2.6 Tilapäiset tulvasuojelurakenteet
•

teiden tilapäisiä korotuksia ja rumpujen tilapäistä sulkemista esim. Skånkholmenissa on
käsitelty kappaleissa 4.1 ja 4.2. (liite 1, toimenpide 11)

Liite 1, tulvasuojelutoimenpiteet 7-13
Matilotsundetin tulvauoma, raivaukset ja niitot, penkereiden kunnossapito ja korotus, Lappsundinjoen lisävesi, jäiden sahaus

4.3

Tulvasuojelutoimenpiteet, joita ei ensisijaisesti suositella hankealueelle
Sidosryhmissä nousi esiin tulvavesien johtaminen Österfjärdenistä Bodön kautta kohti Lekmo sundia. Tulvauoma ei ole teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Toimenpide vaatisi massiiviset ruoppaukset ja perkaukset Långhagaträsketin kohdalla. Lisäksi tulvareitti katkaisisi Stråkavägenin ja jättäisi Hällskatanin saarroksiin (muutamia vakituisesti asuttuja rakennuksia).
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Hankealueen sidosryhmät ovat olleet huolissaan valtatien 8 korotuksen vaikutuksista alueen tulvakorkeuksiin, jos Vassorfjärdenin pengerrysalueelta on menetetty tulvatilaa. Mikäli jääpato tulisi
esim. Bodstrandenin kohdalle ja vesi nousisi kuten vuoden 2013 jääpatotulvalla, pengerrysalueen
menetetty tulvatila olisi noin ~2,5 milj. m3. Valtatien 8 rakenteet ovat sellaiset, että vesi suotautuu
pengerrysalueelle rakenteiden läpi. Näin ollen vesi pääsee hallitusti pengerrysalueelle tien korotuksen jälkeenkin (liite 1, toimenpide 1 ja (11)). Alueen varastotilavuus ei ole kuitenkaan niin suuri,
että tämä leikkaisi alueen tulvakorkeuksia merkittävästi. Oman valuma-alueen (Kaitajanoja) vedet
eivät pääse purkautumaan tulvatilanteessa kohti Vassorinlahtea, mikä voi lisätä alueen tulvan tuntua. Vassorinlahden pengerrysalueen penkereet voivat ylittyä myös esim. harvinaisessa jääpatotilanteessa.
Vettä ei voida ohjata hallitusti myöskään Hemfjärdenin pengerrysalueelle kohti Österhankmoa (olisi
ainoa vaihtoehtoinen suunta tulvavedelle, mikäli jääpato tulisi Bodstrandenin kohdalle). Pengerrysalueen alavimpiin kohtiin olisi haastavaa saada hallittavat ja kapasiteetiltaan riittävät juoksutusrakenteet. Alueelle voitaisiin päästää rajallinen määrä vettä, jotta Strömsbron pumppaamon
kapasiteetti riittäisi, eikä alueen teitä katkaistaisi ja asukkaita jäisi saarroksiin. Alueen varastotilavuus ja toimenpiteen tulvasuojeluhyöty jäisivät näin ollen vähäisiksi.
Sidosryhmien näkemyksen mukaan Stenån säännöstelypadon ja Kunisundetin välissä esiintyvä
tulva-aikainen takavesi tulisi ehkäistä (Mälsor-kanavan vesi ei virtaakaan kohti Stenån patoa).
Stenån säännöstelypadon ollessa kiinni, sen edustalla seisoo vesi tulvatilanteessa, vaikka alivesijohtojen kautta tuleva vesimäärä jääkin pieneksi. Myöskään säännöstelypadon kautta ei pääse
purkautumaan kanavaan paljoakaan vettä, vaikka säännöstelypadon luukku olisi osittain auki. Seisova vesi tai ns. takavesitilanne syntyy alueelle joka tapauksessa pelkästään oman valuma-alueen
vesistä, sillä Kunisundet padottaa tulvatilanteessa. Veden leviämistä ei suositella estettäväksi
myöskään Kunisundetin puolelta. Kanavien alueella tulvariskikohteiden määrä alueen asukastiheyteen nähden on verrattain vähäinen. Kanavien aluetta ei voida käyttää varsinaisena tulvauomana,
mutta alueella on suhteellisen paljon tulvaveden varastotilaa.
4.3.1 Jääpatojen ehkäisy ja ruoppaukset
Hankealueen suurimmat tulvariskit syntyvät jääpatotilanteissa. Kyrönjoki virtaa pitkän osuuden
penkereiden välissä. Liikkeelle lähteneet jäät törmäävät kiinteään jääkanteen Vassorinlahdella.
Jäitä ei pystytä pidättämään tai heikentämään riittävästi rännimäisellä osuudella. Näin ollen jääpatotilanteiden ehkäisy on haastavaa.
•

Mallinnuksilla selvitettiin auttaisiko jääpatojen ehkäisyssä Lakagrynnan lounaispuolen
ruoppaus. (liite 1, toimenpide 8)

Nykyisellään matalammalle alueelle suunniteltiin kapeat ja syvät ruoppausväylät kohtiin, jotka tunnistettiin mallinnuksessa jääpatojen muodostumisen kannalta kriittiseksi (liite 2). Mallinnuksella
tutkittiin, pääseekö jääpadon alta suotautumaan vettä väylän kohdalla. Vaikutukset tutkittiin kahdella erilaisella ruoppausvaihtoehdolla:
-pohjaltaan 30 m leveä väylä, jonka luiskat 1:3 ja pohjan taso N2000 -3,0 m.
-vaihtoehtoisesti 20 m leveä väylä, jonka pohjan taso N2000 -3,5 m.
Molempien vaihtoehtojen ruoppausmassat ovat arviolta 20 000…30 000 m3ktr. Näin ollen ruoppaukset edellyttävät vesilain mukaista lupakäsittelyä. Massamäärältään suurempia ruoppauksia ei
todennäköisesti pystyttäisi toteuttamaan alueelle ruoppauksen haitallisten vaikutusten vuoksi.
Ruoppausmassat olisivat todennäköisesti potentiaalisesti happamia sulfaattimaita. Massojen kuljetus, käsittely ja läjitys happamina maina tuo lisäkustannuksia ja asettaa vaatimuksia työtekniikkaan (mikäli maat kalkitaan, tulee sen tapahtua välittömästi ennen kuin massojen hapontuotto
kiihtyy). Ruoppausväyliä ei todennäköisesti pystyttäisi suurentamaan merkittävästi, sillä virtausalueen dimensiot ovat väylien ympäristössä suunnitellun levyisiä ja syvyisiä. Poikkeavat paikalliset
syvänteet voisivat itsessään lisätä jääpatojen muodostumisen riskiä.
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Vastaavien ruoppausväylien vaikutukset tutkittiin Mittigrundin länsipuolelta (liite1, toimenpide 8).

Kummankaan paikan ruoppaaminen ei mallinnuksen perusteella laskisi merkittävästi Vassorin tulvakorkeuksia jääpatotilanteessa (liite 2). Ruoppauksien seurauksena alueen virtaamat keskittyisivät entistä tehokkaammin kapean väylän alueelle, ja rantojen ruovikoituminen voisi näin ollen
kiihtyä. Massiiviset ruoppaukset aiheuttaisivat samentumaa ja veden laadun heikkenemistä sekä
mahdollisesti haitallisia kalastovaikutuksia. Ruoppauksesta aiheutuva veden samentuminen voi
karkottaa kaloja ja liikkeelle lähtevä kiintoaine voi myös peittää alleen kutualueita. Kiintoaine heikentää mädin hapenottokykyä ja kalanpoikasten hapenottoa kidusten kautta. Mikäli sedimentistä
vapautuu haitta-aineita, voi aineita rikastua ravintoketjuun. Samentuman leviämistä tulisi ehkäistä
silttiverhojen avulla, mikä lisää osaltaan kustannuksia.
•

Mallinnuksilla selvitettiin lisäksi Rubenin kanavan ruoppauksen vaikutukset. (liite 1, toimenpide 8)

Björnholmenin kaakkoispuoli toimii nykyiselläänkin tulvauomana. Alueelta ei pääse kuitenkaan virtaamaan vettä normaaliveden aikaan ja saaren itäpuolisen lahdenpoukaman vedenvaihtuvuus ja
kalasto-olot ovat heikentyneet. Ns. Rubenin kanavan ruoppaamisen vaikutuksia selvitettiin mallinnusten avulla (liite 2). Ruoppausväylän suunnittelua rajoitti massamäärä, joka olisi vielä teknisesti,
taloudellisesti ja ympäristövaikutuksiltaan perusteltavissa.
Alueelle suunniteltiin väylä, jonka pohjan leveys on vähintään 10 m ja luiskat 1:3. Väylän pohjan
taso tulee olla vähintään N2000 -1,5 m, jotta väylä pysyy auki myös virkistyskäyttökaudella. Näin
ollen väylää pystyisi käyttämään veneilyyn pienveneellä. Kapean veneväylän ruoppaamisesta syntyisi massoja arviolta 30 000…40 000 m3ktr. Väylän molempia päitä tulisi lisäksi leventää ja avartaa niitoilla vedenvaihtuvuuden lisäämiseksi. Niittämällä tulisi luoda lisäksi laajempia (matalia)
avovesialueita väylän yhteyteen. Väylän ruoppaus maksaisi vähintään 500 000 €.
Jääpatotilanteessa väylän kautta ei välttämättä ohjautuisi nykyistä suurempaa tulvavirtaamaa, sillä
tulvavesi pääsee jo nykyisellään esitetylle reitille. Väylän tulisi olla todennäköisesti viisinkertainen
pintaleveydeltään tai huomattavasti syvempi, jotta jääpatotilanteessa sen kapasiteetti olisi riittävä
tulvavirtaamiin nähden. Matalaan veneväylään voisi kehittyä talvella paksu jääkansi, jolloin kanavan virtausala tulvatilanteessa ei poikkeaisi merkittävästi kappaleessa 4.2.2 esitetystä raivaamalla
ja niittämällä tehdystä tulvauomasta. Österfjärdenin jääpadoista ei ole kattavaa tietoa, eikä paikka
ole todennäköisesti alueen tyypillisin jääpatoalue. Väylän riittävän leveyden arviointi sisältää lisäksi
epävarmuutta, sillä jääpadot on mallinnettu 1D:nä, joten malli ei huomioi vesimäärää, joka pääsee
Rubenin kautta jo nykytilanteessa. Tulvasuojeluhyödyltään riittävät vaikutukset saavutetaan todennäköisesti raivauksilla ja niitoilla, joita on suositeltu alueelle kappaleessa 4.2.2.
Ruoppausvaihtoehto vaatii vesilain mukaisen luvan, jossa huomioidaan myös fladaan kohdistuvat
toimenpiteet. Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen (aluehallintovirasto) voi
yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.
Ruoppausväylien sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 4-7). Ruoppaukset maksaisivat karkeasti arvioituna noin 2,5 milj. euroa (alv 0%).
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Muita hankealueelle soveltuvia kunnostustoimenpiteitä
Alueelle on suunniteltu lukuisia toimenpiteitä myös hoito- ja käyttösuunnitelmassa (liite 7). Yleissuunnitelmassa ei ole esitelty tarkemmin hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteitä, jotka eivät
vaikuta tulviin. Sekä yleissuunnitelman että hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet on koottu
yhteen liitteeseen 6.
Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka ylläpitävät ja turvaavat alueen
suojeluarvoja. Myös tulvasuojelutoimenpiteet voivat osaltaan tukea suojeluarvoja. Esim. alueen
kasvillisuusvyöhykkeet eivät ole muuttuneet paljoa, mutta alueen kasvillisuus on tihentynyt. Avovesialue olisi tärkeää esim. linnustolle. Esim. selkärangattomille eläimille sara- ja kortekasvit ovat
tärkeitä, joten avovesialueen muodostaminen tulisi olla laikuittaista ja mosaiikkimaista. Kaislikolla
on vähiten ravinnollista merkitystä.

4.4.1 Virkistyskäytön parantaminen ja maiseman avartaminen
Vassorinlahden seutu on yksi harvoista valtatien 8 varrella, jossa on näkyvissä merta. Vesimaiseman avaaminen ja ylläpitäminen koetaan sen vuoksi tärkeäksi. Puusto on kuitenkin tärkeää mm.
liikennemelun estämisessä. Pusikoitumista voidaan hillitä ja maisemaa avartaa mm. laidunnusalueiden avulla. Vassorin eteläosaan Kilenin seudulle on tullut laidunnusalueita kesällä 2018. Laidunnuksilla olisi mahdollista pitää auki myös tulvaväyliä. Laidunnuksen järjestäminen vaatii kuitenkin
mm. hyvät kulkuyhteydet, joten potentiaaliset laidunnusalueet ja tulvaväylät eivät sijoitu samoille
seuduille.
Björnholmenin seudulla on noin kuuden kilometrin mittainen ulkoilureitistö. Riksåttanin alueelle on
esitetty rakennettavaksi lintutornia.
4.4.2 Kalastolliset kunnostukset (hoitokalastus)
Hoitokalastuksella ja kasvillisuuden niitolla voidaan parantaa vesistön virkistyskäyttöarvoja ja vedenlaatua. Toimenpiteitä suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon, että pysyvän muutoksen aikaan saamiseksi Vassorinlahdelle ja sen lähialueille tulevaa Kyrönjoen ulkoista kuormitusta olisi
pyrittävä vähentämään. Mikäli ulkoinen kuormitus on liian korkea, hoitokalastuksella ja kasvillisuuden niitolla saatu muutos ei todennäköisesti ole pysyvä. Kalasto palautuu nopeasti ilman jatkuvaa
tehokasta kalastusta ja vahvaa petokalakantaa (Sammalkorpi & Horppila 2005, Somppi 1995).
Mikäli ulkoiseen kuormitukseen ei voida vaikuttaa, pitkäkestoisten vaikutusten aikaan saamiseksi
hoitokalastusta ja kasvillisuuden niittoa tulisi jatkaa eri vuosina. Poistokalastuksessa tulee ottaa
huomioon kalastuslain (379/2015) § 66-68 sekä muut alueen kalastusrajoitukset.
Hoitokalastusta on käsitelty hoito- ja käyttösuunnitelman kappaleessa 6.1.3. Suisto on luontaisesti
rehevää ja tuottaa hyvin kalanpoikasia. Kalaston rakenteen muuttaminen ei välttämättä hillitse
suiston umpeenkasvua.
Kyrönjoen suistoalueen kalasto on särkikalavaltainen ja vesistö kärsii rehevöitymisestä, jota runsas
särkikalamäärä lisää sisäisen kuormituksen kasvamisen myötä. Runsasta särkikalojen määrää voitaisiin vähentää poistopyynnin avulla, jolla on myönteinen vaikutus sekä vedenlaatuun, että kalaston rakenteeseen parantaen alueen kalataloudellista arvoa. Esimerkiksi ahvenen kasvu voi nopeutua särjen aiheuttaman ravintokilpailun vähentyessä (Sammalkorpi & Horppila 2005).
Koska suistoalueen kalasto sisältää tarkkailutulosten perusteella runsaasti pieniä särkiyksilöitä, tulisi kalastuksen kohdistua myös niihin. Nuottaa tai rysää käyttämällä kalastus voidaan kohdistaa
kaikenkokoisiin kaloihin ja esimerkiksi saaliiksi päätyvät kuhat voidaan vapauttaa takaisin veteen.
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Suistoalueen mataluuden ja pienten syvyysvaihteluiden sekä kasvillisuuden vuoksi rysäpyynti on
nuottausta helpompi toteuttaa.
Ensimmäisen voimakkaan kalastusjakson jälkeen syntyy usein nuorten vuosiluokkien toinen aalto,
joka tulisi poistaa hankkeen toisena tai kolmantena vuotena. Muussa tapauksessa järvi täyttyy
nopeasti uusilla särkikalojen vuosiluokilla. Tiedetään tapauksia, joissa eläinplanktoniin kohdistuva
saalistus on kasvanut lyhytkestoisen tehokalastuksen jälkeen (Sammalkorpi & Horppila 2005).
Sompin (1995) mukaan kalakannan rakenteeseen tähtäävän hoitokalastuksen saalistavoitteena
voidaan pitää 20-50 kg/ha/vuosi. Saalistavoitetta on mahdollista tarkistaa esimerkiksi ensimmäisen vuoden jälkeen, kun saalismäärät ja tietoja kannan tiheydestä on selvillä. Rehevöityneissä
vesissä kalabiomassat voivat olla yli 500 kg/ha ja niistä voidaan poistaa kalaa jopa yli 100
kg/ha/vuosi ilman näkyviä vaikutuksia (Sammalkorpi & Horppila 2005).
Tarvittavien pyydysten määrä riippuu kalastettavan alueen pinta-alasta ja sopivien pyyntipaikkojen
määrästä. Sompin (1995) mukaan järvillä käytettävänä isorysämääränä voidaan pitää suhdetta 1
rysä/10-20 ha. Esim. Vassorinlahden täysin kasvillisuudesta avoin pinta-ala on nykyisin arviolta
alle 130 ha. Ohjeistuksen mukaan tämä tarkoittaa noin 10 rysäpyydystä. Isorysää voidaan käyttää
keväiseen kutupyyntiin ja pitkin avovesikautta pyydystämään syönnösvaelluksellaan liikkuvia kaloja. Pyydysten sijoittamisessa tulisi pyrkiä hyödyntämään tietoja kalojen liikkeistä ja paikallistuntemusta. Tyypillisesti hyviä rysien sijoituspaikkoja ovat kutulahtien ja jokien suut sekä salmet.
Pyynti- ja saalismääristä on tärkeää pitää kirjaa muun muassa kalakantojen kehittymisen selvittämiseksi. Kyrönjoen edustalla toteutettavat kalataloustarkkailut (poikasnuottaus ja verkkokoekalastus) antavat lisäksi tietoa hoitokalastuksen vaikutuksesta kalaston rakenteeseen.
4.4.3 Linnustolliset kunnostukset (niitto)
HKS:n kappaleessa 6.1.4 on käsitelty ojien kunnossapidon lopettamista. Toisaalta uomat pitäisi
pitää avarana, jos ne johtavat linnustollisesti tärkeille rantaniityille. Uomia, joita ei ole tarpeen
ylläpitää maankäytön tai linnuston takia, tulisi jättää kunnostamatta, sillä suoraan suistoalueelle
laskevat ojat huuhtovat rantaniittyjä ja rantamaata.
Vesikasvien vähentäminen on yksi käytetyimmistä vesistöjen kunnostustavoista muun muassa
helppoutensa ja edullisuutensa vuoksi. Virkistys- ja maisema-arvoja voidaan parantaa ja umpeenkasvua ehkäistä niittämällä kasvillisuutta. Kasvillisuuden vähentämisellä voidaan mahdollisesti lisätä veden virtausta ja parantaa vedenlaatua paikallisesti. Lisäksi vesistön madaltumista voidaan
saada hidastettua, kun kuolleen pohjaan vajoavan kasvimassan määrä vähenee (Kääriäinen & Rajala 2005).
Liiallista vesikasvien poistoa ei suositella kasvien ravinteita pidättävän luonteen vuoksi vaan niittokohteet tulee valita tarkoin. Lisäksi vesikasveilla on myös tärkeä rooli kaloille esimerkiksi suojapaikkojen antajana (Kääriäinen & Rajala 2005, Somppi 1995). Kyrönjoen suistoalueella kasvillisuutta on kuitenkin hyvin runsaasti, joten paikoittaisesta kasvillisuuden poistosta ei katsota aiheutuvan edellä mainittuja haittavaikutuksia, vaan vaikutusten katsotaan olevan myönteisiä ensisijaisesti parantuvien veneily- ja kalastusmahdollisuuksien myötä.
Runsaina esiintyvien ilmaversoisten kasvien ja kelluslehtisten kasvien määrää voidaan vähentää
niittämällä. Ilmaversoisten kasvien hävittäminen voidaan tehdä juurakon tyvestä niittämällä. Myös
kelluslehtisten kasvien poisto on mahdollista, mutta ne kasvavat useimmiten takaisin ravinnepitoisen juurakkonsa avulla (Suomen ympäristökeskus 2013). Jos niittoja jatketaan tämän jälkeen,
saadaan kelluslehtisetkin useimmiten harvenemaan (Nybom 1988).
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Leikattu kasvimassa on kerättävä pois vedestä. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea ja
niistä vapautuu ravinteita veteen, mikä voi runsastuttaa levien määrää ja liettää rantaa. Vesistössä
ajelehtiva kasvimassa aiheuttaa lisäksi esteettistä haittaa ja vaikeuttaa virkistyskäyttöä. Leikatuille
kasvinjätteille on varattava läjityspaikka, josta ne eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön
runsaidenkaan sateiden myötä (Kääriäinen & Rajala 2005).
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt niitot poikkeavat tulvasuojelullisista raivauksista ja niitoista
(liite1, toimenpide 9). Alueelle on suunniteltu laikuittaisia, kapeita ja mosaiikkimaisia niittoja, jotka
parantavat linnuston ja kalaston elinympäristöjä. Tulvasuojelulliset niitot ja raivaukset sijoittuvat
osittain samoille alueille, mutta niiden toteutustapa ja vaikutukset poikkeavat esitetyistä niittolinjoista.

Kuva 4-8. Vihreällä hoito- ja käyttösuunnitelman väylämäiset ja laikuittaiset niittokohteet (vihreällä viivalla) verrattuna tulvasuojelullisten niittojen ja raivausten sijaintiin (oranssilla, liite 1, toimenpide 9).

5.

TOIMENPITEIDEN VAIKUTUSTEN YHTEENVETO

5.1

Toteuttamismahdollisuudet ja tulvasuojeluhyödyt
Moni yleissuunnitelmassa esitetty toimenpide vaikuttaa tulvariskiä vähentävästi ja helpottaa toimintaa tulvatilanteessa. Alueen tulvavahingot pienenevät jonkin verran, ja erityisesti toimenpiteet
lisäävät asukkaiden turvallisuuden tunnetta.
Erityisen toteuttamiskelpoisia, kustannusten ja tulvasuojeluhyödyn suhteen perusteella suositeltavia toimenpiteitä ovat mm. penkereiden kunnossapito. Eniten jääpatotulviin pystytään todennäköisesti vaikuttamaan tulvauomien ja voimakkaiden niittojen ja raivausten avulla. Tämän lisäksi
jääsahauksia ja jääpatojen hajotusta tulisi jatkaa. Kevään 2018 tulvahavaintojen perusteella
jääsahausten yhdistäminen jäiden rikkomiseen ilmatyynyaluksen avulla toimii hyvin jääpatojen ehkäisyssä.
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Lisäksi suunnittelualueelle toteutetaan Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.
Toimenpiteet on esitetty liitteessä 6. Lyhyen tähtäimen toimenpiteiden ja tarkempaan jatkosuunnitteluun suositeltujen toimenpiteiden kustannustehokkuutta hyötyyn nähden on arvioitu. Alueelle
ei ensisijaisesti suositella ruoppauksia, joiden kustannukset ylittäisivät muiden toimenpiteiden yhteenlasketut kustannukset.
Yleissuunnitelmassa suositellut toimenpiteet ovat pääosin toteuttamiskelpoisia ilman erityisiä lupia,
kuten vesilain mukaista lupaa tai poikkeamislupaa rauhoitusmääräyksistä. Kasvillisuuden niitoista
tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään 30 vrk ennen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee huomioida mm. Natura-luontotyyppien (mm. flada/laguuni, primäärimetsät, lehdot ja metsäluhdat, vaihettumissuot) edustavimmat kohteet ja niiden sijainti. Rubenin
väylän (fladan) ympäristön kasvillisuuden ja pensaikon raivauksissa tulee vesilain 2:10 §:n poikkeamislupaa hakea tarvittaessa. Muut toimenpiteet voidaan toteuttaa alustavasti arvioiden ilman
vesilain mukaista lupaa.
5.2

Vaikutusten arviointi
Yleissuunnitelmassa ehdotetuista toimenpiteistä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia on varsinkin
teiden korotuksilla ja asukkaiden tulvatietoisuuden lisääntymisellä. Esim. penkereiden kunnostukset ehkäisevät tulvavahinkoja ja lisäävät asukkaiden turvallisuudentunnetta.
Suunnitelmassa ei ensisijaisesti suositella sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset on katsottu
merkittävällä tavalla negatiivisiksi esim. luontoarvoihin nähden tai joiden tekniset ja taloudelliset
toteuttamismahdollisuudet on katsottu vähäisiksi tulvasuojeluhyötyyn nähden. Massiiviset ruoppaukset, joilla olisi vähäisiä vaikutuksia tulvavesikorkeuksiin, aiheuttaisivat merkittävää samentumaa ja veden laadun heikkenemistä. Ruoppausmassat voisivat sisältää myöskin happamia sulfaattimaita. Ruoppaukset olisivat teknisesti melko haastavia toteuttaa, sillä pienimmätkin väylät vaatisivat minimissään yli 20 000 m3ktr:n ruoppausmassat. Ruoppaukset voisivat keskittää virtaukset
kapealle alueelle ja pahentaa rantavyöhykkeen ruovikoitumista. Ruoppaukset saattaisivat vaarantaa suojellun luontotyypin, fladan. Toisaalta ruoppaukset edistäisivät alueen virkistyskäyttöarvoa.
Useilla ehdotetuilla toimenpiteillä voi olla positiivisia vaikutuksia veden laatuun. Esim. niitot poistavat ravinteita vedestä kasvillisuuden mukana. Niitettävillä tulvauomilla voi olla myös positiivisia
vaikutuksia luonnontilaisuuteen ja tulvarytmiin. Toimenpide voi ehkäistä vähäisesti alueen umpeenkasvua, sillä luontainen tulvarytmi ja monimuotoiset virtausreitit ehkäisevät ruovikoitumista.
Raivausten ja niittojen maisemavaikutukset ovat positiivisia ja merkittäviä.
Esitettyjen toimenpiteiden linnustolliset ja kalastolliset vaikutukset katsotaan neutraaliksi ja osin
positiivisiksi. Kasvillisuuden niitot sulkeutuneissa kohteissa (sekä tulvasuojelulliset niitot että
HKS:ssä esitetyt) parantavat vesilinnuston elinoloja. Rantapensastojen raivaukset tietyiltä osin lisäävät myös kahlaajille soveltuvia ruokailu- ja levähdysalueita.
Lappsundinjoki on kemialliselta ja ekologiselta tilaltaan heikossa kunnossa esim. happaman valuman ja aiempien perkausten seurauksena. Lappsundinjoki on perattu viimeksi 1980-luvun lopulla.
Tässä suunnitelmassa ei ensisijaisesti suositella toimenpiteitä, jotka voisivat aiheuttaa hapanta
valuntaa. Alivesikynnykset ja keskiveden yläpuolelta tehtävät toimenpiteet (siivouskaivut, raivaukset) eivät aiheuteta hapanta valuntaa.

Tulvasuojelun toimenpidevaihtoehdot

5.3

38 / 44

Yhteensopivuus Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, tulvariskien hallintasuunnitelman sekä vesienhoitosuunnitelman kanssa
Suunnitellut toimenpiteet huomioivat tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteet. Toimenpiteiden
suunnittelussa on huomioitu myös Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet ja toimenpiteiden yhteensovittaminen. Lopullinen toimenpiteiden yhteensovittaminen tulee varmistaa
rakennussuunnitteluvaiheessa. Suunnitellut toimenpiteet eivät ole myöskään ristiriidassa vesienhoitosuunnitelman kanssa.

5.4

Yhteenveto yleissuunnitelman toimenpiteiden vaikutuksista
Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset on arvioitu seuraavassa taulukossa.
Taulukossa ei ole käsitelty sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset on katsottu merkittävällä tavalla negatiivisiksi esim. luontoarvoihin nähden tai joiden tekniset ja taloudelliset toteuttamismahdollisuudet on katsottu vähäisiksi tulvasuojeluhyötyyn nähden.
Taulukko 5-1. Yhteenveto yleissuunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden vaikutuksista.

Toimenpide

Tulvahaittojen väheneminen ja tulvasuojeluhyödyt

Sosiaalisten, taloudellisten ja vesistövaikutusten arviointi

Vaikutukset suojeluarvoihin ja Naturaan

Yhteensopivuus
vesienhoito-suunnitelman tavoitteiden
kanssa

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet ja valmiustoimet
Alueen maankäytön
suunnittelu
1) tulvan luonnollista leviämistä ei
estetä
2) alimmat rakentamiskorot
3) kuivatuksen
suunnittelussa huomioidaan tulvat
4) hulevesien
hallinta

vaikuttaa merkittävästi tulvariskiä vähentävästi

positiiviset vaikutukset vesien tilaan,
kun riskitekijät vähenevät

vaikuttaa merkittävästi tulvariskiä vähentävästi, helpottaa toimintaa tulvatilanteessa

positiiviset taloudelliset ja sosiaaliset
vaikutukset, jos vahinkoja saadaan
ehkäistyä. Tulviin
varautuminen paranee ja tulvatietoisuus lisääntyy

helpottaa toimintaa
tulvatilanteessa

positiiviset taloudelliset ja sosiaaliset
vaikutukset, jos vahinkoja saadaan
ehkäistyä

Tulvahaavoittuvuuden vähentäminen
5) teiden korotus,
vaihtoehtoiset reitit
saarroksiin jäävälle
asutukselle, asukkaiden tiedotus

esim. tulvatasanteille rakennetut tiet
ovat vaikuttaneet
rantavyöhykkeen
luonnontilaisuuteen
ja tulvarytmiin

neutraali

positiivinen/neutraali

neutraali

Valmiustoimet
6) toiminta- ja valmiussuunnitelmat;
toimintaohjeet rakenteiden käyttöä
varten

neutraali

neutraali

Tulvauomien kunnostus ja palauttaminen tukee suiston
luontaisten virtausten ja tulvarytmin
säilyttämistä. Ehkäisee umpeenkasvua
ja ruovikoitumista.
Osa niitoista ja raivauksista voi heikentää Natura-luontotyyppien luonnontilaa. Ruoppausten
vaikutukset olisivat
negatiiviset.

neutraali/vähäinen
vaikutus paikallisesti. Tulvatasanteiden raivaukset tulee toteuttaa keskiveden yläpuolella,
jolloin vaikutukset
veden laatuun erittäin vähäiset. Tällöin ei altisteta vesistöä happamien
sulfaattimaiden aiheuttamille haitoille.
Ruoppausten vaikutukset olisivat negatiiviset.

Tulvasuojelutoimenpiteet ja toiminta tulvatilanteessa

7) tulvauomat jääpatotilanteisiin
8) (mahdolliset
ruoppaukset)
9) tulvasuojelulliset
niitot ja raivaukset

Vaikuttaa tulvariskiä
vähentävästi

Tulvauomien kunnostuksen vaikutukset vesien tilaan
neutraalit, mikäli toteutetaan huolella
(massiivisilla kaivuilla negatiiviset
vaikutukset). Ruoppausten vaikutukset
olisivat negatiiviset.
Niittojen ja raivausten vesistövaikutukset ovat väliaikaisia.
Niitot lisäävät myös
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alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
10) penkereet, penkereiden kunnossapito
11) tulvavesien hallinta, tulvapidätys ja
tilapäiset rakenteet
12) liettyneet kanavat, lisävesitys

13) Jääsahaukset,
jääpatojen hajotus

6.

vähentää tulvavahinkoja

neutraalit vaikutukset, lisää asukkaiden turvallisuuden
tunnetta

neutraali

neutraali/tulvavesien pidättämisellä
vähäiset positiiviset
vaikutukset

vähentää tulvavahinkoja

Lisää asukkaiden
turvallisuuden tunnetta ja vähentää
mahdollisesti syntyviä omaisuusvahinkoja.
Kaivinkoneella toimiessa ei merkittäviä ekologisia vaikutuksia.

Ei merkittäviä vaikutuksia. Esim. sahaukset eivät huononna vaelluskalojen elinolosuhteita.
Jääpadot osa uoman rakenteellista
luonnontilaisuutta,
kun jäät muovaavat
mm. rantatörmiä.
patojen purkaminen
ei muuta tätä.

neutraali

KUULEMISESSA SAATU KESKEINEN PALAUTE JA SEN
VAIKUTUS
Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun toimenpidevaihtoehtoja koskeva yleissuunnitelma oli nähtävillä 2.11-10.12.2018 välisen ajan Mustasaaren kunnan, Vöyrin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen ilmoitustauluilla. Suunnitelma ja kuulemiseen liittyvät asiakirjat olivat saatavilla verkkosivuilta (www.ymparisto.fi/kyronjoki). Suunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa 8.11.2018
Mustasaaren kunnantalolla. Lausuntopyynnöt suunnitelmasta lähetettiin työryhmän taustaorganisaatioille ja Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Lausuntoja jätettiin yhteensä 14 kappaletta, jotka löytyvät suunnitelman liitteestä 5. Alla on esitetty yhteenveto lausunnoissa esille nousseista keskeisistä teemoista ja niiden alla on esitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen keskeinen kannanotto
asiaan.
Yleistä:
Lausunnoissa nähtiin hyvänä asiana, että on laadittu erillinen suunnitelma tulvasuojelutoimenpiteistä, ja että sitä on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja yhdessä Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.
Lausunnoissa katsottiin, että alueella tulee ensisijaisesti turvata nykyisen asutuksen, maatalouden
ja tieverkoston edellytykset. Myös virkistyskäytön, kalastuksen ja metsästyksen säilyminen ja edistäminen alueella nähtiin tärkeänä.
Lausunnoissa tuli esille asukkaiden erilaisia huomioita alueen muuttumisesta vuosien varrella. Veden laatu on huonontunut ja kalakannat vähentyneet. Vesialueen umpeenkasvu ja liettyminen koetaan keskeiseksi ongelmaksi. Maannousun ennakoidaan pahentavan tilannetta entisestään. Tulvia
ja ylivirtaamatilanteita koetaan kevättulvien ja jääpatotilanteiden lisäksi nykyisin myös kesäisin ja
syksyisin.
Yllä esitettyjen kommenttien lisäksi annettiin muutamia pienimuotoisia korjausehdotuksia suunnitelman tekstiin.

Tulvasuojelun toimenpidevaihtoehdot

40 / 44

Valuma-aluesuunnittelu ja maankäyttö:
Lausunnoissa nostettiin esille, että Kyrönjoen suiston yläpuolinen valuma-alue on suuri ja, että
sieltä valuu paljon ravinteita ja kiintoaineita sekä happamia vesiä alapuoliselle suistoalueelle. Veden pidättämiseen liittyviä ratkaisuja ja toimenpiteitä tulisi suunnitella, selvittää ja toteuttaa koko
valuma-alueella.
Kuntien maankäytönsuunnittelun keskeinen rooli tulvariskien hallinnassa nostettiin esille. Hyvällä
maankäytön suunnittelulla ja alimpien rakentamiskorkeuksien huomioimisella jo rakentamisvaiheessa voidaan ennaltaehkäistä tulvariskien syntymistä. Kyrönjoen vesistöalueen yläosan maankäytönsuunnittelussa on tärkeää huomioida siellä toteuttavien toimien vaikutukset Kyrönjoen alaosalle ja suistoalueelle.
Koivulahden alueen kehittyminen ja kasvaminen nousi esille. Asutuksen ja rakentamisen lisääntyminen kasvattaa alueen hulevesimääriä. Näin ollen hulevesisuunnitelmien laatiminen alueelle nähtiin tärkeänä. Alueen hulevesimäärien kasvamisen takia Finnbäckenin ja Lappsundinjoen perkaus
nähtiin tarpeellisena, jotta uomat pystyvät ottamaan lisääntyneen vesimäärän vastaan.
Keskeinen kannanotto:
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2021 on asetettu tulvariskiä vähentäviksi toimenpiteiksi ja niiden kehittämiseksi mm. veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä ja maankäytön suunnittelu. Käytöstä poistuneiden turvatuotantoalueiden hyödyntämistä tulvavesien varastoitumiseen Kyrönjoen vesistöalueella on selvitetty
ja muutamia potentiaalisia kohteita on löydetty. Maankäytön suunnittelulla voidaan ohjata toimintoja tulva-alueiden ulkopuolelle ja vähentää näin tulvista aiheutuvia vahinkoja. Hallintasuunnitelmassa esitetään esimerkiksi, että kaikissa kaavoissa tulee esittää tulvaherkät alueet. Kuntien rakennusjärjestyksiin ja muihin vastaaviin rakentamista koskeviin selvityksiin tulisi lisätä viittaus
alimpiin rakentamiskorkeuksiin. Apuna maankäytön suunnittelussa voidaan käyttää muun muassa
tulvakarttoja ja alimmista rakentamiskorkeuksista tehtyjä suosituksia. Kyrönjoen alaosalle välille
Skatila-Vassorinlahti laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset vuoden 2019 aikana.
Koivulahden alueen maankäytön suunnittelussa on tärkeää huomioida tulvat ja kasvavat hulevesimäärät riittävästi. Kyrönjoen alaosalla on vuosien saatossa tehty lukuisia vesistöjärjestelyjä ja niiden yhteydessä joen alaosa on pengerretty. Penkereet on rakennettu maanviljelysalueiden suojaamiseksi tulvilta, mikä on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Alueella on tehty myös
useita ojitustoimituksia, joiden suunnitelmissa uomat on mitoitettu kerran 20 vuodessa toistuvalle
tulvalle. Alueelle rakennettaessa on pyydettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta suositus alimmasta rakentamiskorkeudesta. Vedelle alttiit rakennusosat tulee sijoittaa kerran sadassa vuodessa
toistuvan tulvavedenkorkeuden (HW1/100) yläpuolelle. Hulevesimäärien kasvaessa on selvitettävä tarkemmin Lappsundinjoen mahdollisuudet ottaa vedet vastaan.
Ruoppaukset:
Useissa lausunnoissa kannatettiin Kyrönjoen suistoalueen ruoppauksia. Lausunnoissa nousi esille
myös Björnholmenin etelänpuoleisen alueen ruoppaaminen. Ruoppaukset nähtiin pitkän tähtäimen
ratkaisuina ja ainoina toimenpiteinä, joilla voidaan todella vaikuttaa alueen tulvaongelmiin. Etenkin
huomioiden alueen jatkuva muutostila johtuen mm. joen tuomasta kiintoaineksesta ja maannoususta. Tässä yhteydessä myös toimenpiteiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen otettiin kantaa ja
nähtiin, että ensisijaisesti valtion ja osin myös kunnan tulisi toimia rahoittajina tällaisissa laajaalaisissa ja yhteiskuntaa laajasti hyödyttävissä toimenpiteissä.
Osin ruoppausta myös vastustettiin ja esitettiin sen poistamista suunnitelmasta. Näissä lausunnoissa nähtiin, että tulvia on ensisijaisesti ennaltaehkäistävä muilla keinoilla kuin ruoppauksilla.
Syyksi perusteltiin mm. vaikutukset Natura-luontotyyppien luonnontilaan, kalastoon, kalastukseen
ja alueella sijaitsevaan fladaan. Nähtiin myös, että ruoppaus saattaa edesauttaa ranta-alueiden
ruovikoitumista ja umpeenkasvua, johtuen virtaamaan keskittymisestä kapean väylän alueelle.
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Keskeinen kannanotto:
Ruoppaustoimenpiteet vaativat huolellista suunnittelua niiden ympäristö- ja luontovaikutusten takia. Pienimmästäkin ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen ennen toimenpiteen aloitusta. Yli 500 m3:n ruoppaukset vaativat aina aluehallintovirastolta (AVI) vesilain mukaisen luvan.
Aluehallintovirasto arvioi luvan myöntämisen edellytykset. Luvan lisäksi ruoppaushanke edellyttää
moninaisia selvityksiä, jossa osin voidaan hyödyntää tämän yleissuunnittelun yhteydessä tehtyjä
selvityksiä. Jos ruoppaushankkeita halutaan viedä eteenpäin, tulee hankkeille ensin löytää hakija.
Nykyisin tulvasuojeluhankkeiden toteutuksesta vastaavat pääosin kunnat tai ojitus-/järjestely-yhtiöt, jotka koostuvat alueen maanomistajista. Valtio voi määrärahojen puitteissa myöntää avustusta tulvasuojeluhankkeille.
Niitot:
Useammassa lausunnossa kannatettiin tulvasuojelullisia niittoja, mutta niitä pidettiin lähinnä lyhytaikaisena ratkaisuna. Niittojen haasteeksi nähtiin, että niitä on toteutettava useana vuonna
peräkkäin, jolloin rahoituksen ja tekijöiden löytäminen useana vuonna on epävarmaa. Niittojen
etuina pidettiin mm. niiden positiivista vaikutusta riistaeläimiin ja linnustoon sekä vesialueen lisääntymistä umpeenkasvaneilla lahtialueilla. Lausunnoissa myös nostettiin esille, että niittoja on
tärkeää suunnitella ja toteuttaa harkitusti. Kaivuja niittojen yhteydessä tulisi välttää. Muutamassa
lausunnossa tuotiin esille myös niittojen mahdollinen haitallinen vaikutus Natura-luontotyyppien
luonnontilaan.
Keskeinen kannanotto:
Virtausväylien avartaminen tulvakapasiteetin lisäämiseksi voidaan toteuttaa raivaamalla tulvatasanteita keskiveden yläpuolelta ja niittämällä avovesialueita. Niittämällä saadaan tehokkaasti
muodostettua avovesialuetta. Niittäminen on nopeaa ja melko edullista. Parhaan lopputuloksen
takaamiseksi niitto kannattaa toistaa kolmena peräkkäisenä kesänä. Niittojen toteuttaminen vaatii
tarkemman suunnitelman. Vähäinen niitto ei vaadi lupaa tai ilmoitusta ELY-keskukselle. Vähäinen
niitto on esim. laiturin ympärystän siivoaminen ja niitettävä ala alle 0,1ha. Tätä laajemmista niitoista on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Niittoilmoituksen ja mahdollisen niittoluvan lisäksi tarvitaan maanomistajien suostumukset.
Björnholmenin väylän (fladan) ympäristön kasvillisuuden ja pensaikon raivauksissa tulee vesilain
2:10 §:n poikkeamislupaa hakea tarvittaessa.
Kunnossapito ja eroosio:
Alueen ojien ja purojen kunnossapitoperkaukseen esitettiin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Osassa
lausuntoja perkauksia kannatettiin tulvasuojelun näkökulmasta ja nähtiin, että kaikkien hyödynsaajien tulisi osallistua perkaustoimien kustannuksiin, ei pelkästään maanomistajien. Koivulahden
taajaman ja Stormossenin alueiden kasvavien hulevesimäärien nähtiin lisäävän alapuolisten alueiden tulvariskiä. Lappsundinjoen perkaus nähtiin osassa lausuntoja tarpeellisena. Osassa lausuntoja
perkausta vastustettiin, ja kannatettiin toimenpiteitä, jotka parantavat Lappsundinjoen vedenlaatua ja lisäävät elinympäristöjen monimuotoisuutta ja parantavat joen kalataloudellista tilaa.
Lausunnoissa ehdotettiin, että rantojen eroosio-ongelmia tarkasteltaisiin jatkossa laajemmin ja
laadittaisiin eroosioherkille alueille toimenpideohjelma.
Keskeinen kannanotto:
Peltoalueiden ojien ja penkereiden kunnossapito kuuluu alueella toimivien kuivatusyhteisöjen ja
pengerrysyhtiöiden vastuulle. Näillä toimijoilla on kunnossapitovelvoite pitää alueen kuivatus- tai
järjestelyhankkeissa toteutetut rakenteet luvan mukaisessa kunnossa.
Vuosina 2017-2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä Kyrönjoen ympäryskuntien kanssa
toteuttanut eroosiokartoitusta Kyrönjoen alaosalla. Eroosiokartoituksessa havainnoitiin rantojen
sortumia ja syöpymiä sekä arvioitiin joen penkkojen eroosiopotentiaalia. Hankkeen jatkotoimina
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suositeltiin tiedotuksen lisäämistä eroosiosta ja sen suojausmahdollisuuksista. Tiedostuksen lisäämistä voidaan tehdä esim. julkaisemalla tietoa Kyrönjoen potentiaalisista eroosioherkistä alueista,
laatimalla opas eroosiorantojen tunnistamisesta ja suojausmahdollisuuksista, jakamalla tietoa sitovan kasvillisuuden merkitystä ja rantojen kivisuojauksesta. Eroosiokartoituksesta ja sen tuloksista on laadittu raportti (Vieraslaji- ja eroosiokartoitus Kyrönjoki, 3.7.-23.8.2018, Vaula Lukkarinen ja Marko Takala). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa rannanomistajille suunnattua
eroosion torjuntaopasta.
Valtatie 8:n korotus ja vesakoiden raivaus:
Vuonna 2017 toteutettu valtatien 8:n korotus Vassorinlahden kohdalla ja siitä aiheutuneet tulvaongelmat viereiselle peltoalueelle nousivat esille lausunnoissa. Ongelmaan vaaditaan ratkaisua.
Lausunnoissa tuotiin esille myös Larvintien korottamisen tarve.
Valtatie 8:n tiereunojen vesakoiden raivaus nähtiin tarpeellisena toimenpiteenä. Raivaamalla kasvillisuuta saadaan lisättyä alueen tieturvallisuutta ja parannettua Vassorinlahden vesimaiseman
näkymistä tielle. Olemassa olevat koivut tulisi kuitenkin jättää rauhaan liikenneturvallisuuden takia. Korkeat puut pakottavat linnut lentämään korkeammalla valtatien yllä.
Keskeinen kannanotto:
Keväällä 2019 paikalliset maanomistajat ja ELY-keskuksen liikenne-vastuualue ovat sopineet, että
Vassorinlahden puoleinen tiepenger tiivistetään viereisen peltoalueen tulvaongelmien ratkaisemiseksi. Toteutuksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 aikana.
Valtatien reunojen raivaukset on käsitelty Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa.
Jääsahaukset
Kuulemisen yhteydessä pidetyssä asukastilaisuudessa nousi keskusteluissa esille jääsahaukset Kyrönjoen alaosalla ja suistoalueella. Sahauksia pidettiin erittäin tarpeellisina ja toivottiin, että sahauslinjaa täydennetään ja, että ne merkitään maastoon.
Keskeinen kannanotto:
Yleissuunnitelman tekstiä on täydennetty jääsahausten osalta. Lisäksi suunnitelman liitteeksi 4 on
laitettu kartta ELY-keskuksen toteuttamista jääsahausalueista. Jääsahaukset nähdään tärkeänä
toimenpiteenä tulviin varautumisessa. Jääsahausten tarve arvioidaan joka kevät jääolojen perusteella.

7.

TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEISTÄ
Työryhmän näkemyksen mukaan ensisijaisesti lähdetään jatkotarkastelemaan ja edistämään seuraavia toimenpiteitä.
1) Nykyiset toimet, joita jatketaan:

−
−
−

Jääsahaus ja jääpatojen rikkominen
Alimmat rakentamiskorot huomioivat merivesi-, vesistö-, hulevesi- ja jääpatotulvat
Penkereet, penkereiden kunnossapito: penkereiden mittaus, painumien korjaus, kunnossapito

2) Kiireellisesti edistettävät toimet:

−
−
−

Tulvasuojelulliset niitot ja raivaukset: Björnholmen
Mahdolliset ruoppaukset (Mittigrund, Björnholmen)
Tulvauomat jääpatotulvatilanteisiin: Matilotsundet
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