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Kysely hulevesitulvista – tulosten
yhteenveto
1 TAUSTAA
Hulevesitulvariskejä koskeva kysely toteutettiin 10/2010 – 2/2011 välisenä aikana kuntien
työmäärän vähentämiseksi, valtakunnan tasolla yhtenäisen hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin
varmistamiseksi sekä EU:n komissiolle raportoitavien tietojen keräämiseksi. Kysely lähetettiin
taustamateriaaleineen sähköpostitse kaikkiin Suomen kuntiin (pl. Ahvenanmaa) 14.10.2010
käyttäen kunnan virallista osoitetta. Kysely koostui Internet-kyselylomakkeesta (kuntakohtainen
vastauslinkki) sekä siihen liittyvästä Excel-taulukosta, joihin kerättyjen tietojen perusteella
tulvariskin merkittävyyttä voitiin arvioida. Kysely ja siihen liittyvä materiaali oli saatavilla myös
ruotsiksi.
Kesällä 2010 hyväksytyn lainsäädännön (laki ja asetus tulvariskien hallinnasta, 620/2010 ja VNA
659/2010) mukaan hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tekeminen sekä mahdollisten
merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeäminen on kunnan vastuulla. Suomen
ympäristökeskuksen laatima kysely tehtiin auttamaan kuntia hulevesitulvariskien alustavassa
arvioinnissa. Kyselyn ja siihen liittyvän tausta-aineiston avulla kunnat voivat tunnistaa kohteet,
joissa on ryhdyttävä hulevesitulvariskien hallinnan jatkotoimiin. Toisaalta kunnassa voidaan
kyselyn perusteella todeta, ettei merkittäviä hulevesitulvariskejä ole. Kyselyyn ohjeistettiin
vastaamaan käytettävissä olevien tietojen perusteella ja selvitysten puuttuessa tekemään kunnan eri
viranomaisten arvio tilanteesta. Kunnan vastausten perusteella jokaiselle vastanneelle kunnalle
lähetetään raporttipohja hulevesitulvia koskevan päätöksenteon ja kuulemisen tueksi. Kyselyä ja sen
Excel-liitettä voidaan käyttää kunnassa aputyökaluna myös tulevaisuudessa mahdollisesti
tapahtuvien hulevesitulvien tietojen tallentamiseen, jolloin alustavan arvioinnin teko seuraavalla
kierroksella (v. 2018) on helpompaa.
Vastausaikaa annetiin alun perin 30.11.2010 asti, mutta vastausaikaa jatkettiin pariin otteeseen
tavoiteltua matalamman vastausprosentin ja kuntien tiedonkulussa ilmenneiden ongelmien takia.
Kuntia on muistutettu kyselyn täyttämisestä useaan otteeseen ELY-keskuksien toimesta olemalla
yhteydessä kuntien hulevesiasioista vastaaviin henkilöihin sähköpostitse ja/tai puhelimitse.
Viimeisin muistutusviesti vastaamattomien kuntien hulevesiyhteyshenkilöille (88kpl) lähetettiin
21.1. SYKEstä. Henkilöiden tiedot saatiin ELY-keskuksista. Vastausaikaa annettiin 12.2.2011 asti.
Tässä yhteenvedossa ovat mukana kaikki vastausajan päättymiseen 15.3.2011 mennessä vastanneet
kunnat.
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2 TULOKSET
2.1

Vastanneet kunnat ja vastaajien tiedot (kysymykset 1-3)

Kysely lähetettiin 327 kuntaan. Vastaus saatiin 274 kunnalta. Kun otetaan huomioon
vuodenvaihteessa 2010-2011 tapahtuneet kuntamuutokset (6 kpl), on vastaamattomien lukumäärä
47 kuntaa. Vastausprosentti on siten ollen 85 %. Ainoastaan yksi vastaamatta jättäneistä kunnista on
ilmoittanut ettei aio vastata kyselyyn vaan hoitaa alustavan arvioinnin muulla tavalla. Ruotsiksi
kyselyyn vastasi 10 kuntaa. Näiden kuntien vastaukset on käännetty suomeksi yhteenvetoa varten.
Tulosten yhteenvetoa ei käännetä erikseen ruotsiksi.
Vastanneet kunnat jakautuvat asukasmäärän perusteella varsin tasaisesti eri luokkiin (Kuva 1).
Prosentuaalisesti tarkasteltuna vähiten vastauksia saatiin pienimmistä kunnista (vastausprosentti
79%).
Maantieteellisesti vastausprosentti vaihteli enemmän. Kyselyn vastausprosentti ELY-keskuksien
mukaan jaoteltuna paljastaa, että kolmen ELY-keskuksen alueen kaikki kunnat ovat vastanneet
kyselyyn (Kuva 2). Kainuun ELY-keskuksen alueella jäätiin 33 prosenttiin. Kyselyyn vastanneet
kunnat ovat esitetty kartalla (Liite 1).

Kuva 1

Kuva 2
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Kyselyn perustiedoissa kysyttiin vastaajan tehtävänimikettä. Tällä perusteella voidaan päätellä
kyselyn täyttäneen henkilön toimiala (Kuva 3). Tämän lisäksi kyselyn täyttämiseen on useissa
kunnissa osallistunut myös muiden alojen viranomaiset. Joissakin tapauksissa kyselyn täyttämisen
oli tehnyt sihteeri. 66 (24 % vastanneista) kunnassa kyselyn täyttämiseen ei osallistunut vastaajan
lisäksi muita henkilöitä. On todennäköistä että ainakin osassa kunnista kyselyn täyttämiseen on
hoitanut se henkilö, jolle kysely on kunnan kirjaamosta toimitettu. Kyselyn kokemusten perusteella
vaikuttaa myös siltä, että kaikissa kunnissa hulevesien hallinnan vastuu ei kuulu selvästi millekään
taholle. Useissa kunnissa kysely on täytetty hyvin nopeasti konsultoimatta eri alojen asiantuntijoita.
Tämä näkyy valitettavasti myös vastauksissa, ja niiden luotettavuus ei siten ole paras mahdollinen.

Kuva 3

2.2

Tulosten luotettavuudesta ja tarkkuudesta

Kyselyyn vastaaminen on ollut kunnille vapaaehtoista ja kysyttyjen tietojen keräämiseen kunnan
sisällä käytetty työmäärä on varmasti vaihdellut kunnittain. Oikeastaan kyselyn perustiedoissa olisi
pitänyt kysyä vastaamiseen käytetty aikaa yksittäisten vastausten luotettavuuden arvioimiseksi.
Samoin kyselyn vastaajan toimiala vaikuttaa varmasti tietojen tarkkuuden painottumiseen vastaajan
asiantuntemusta parhaiten vastaavaan osa-alueeseen. Osittain kyselyn vastaukset saattavat siis olla
yhden kunnan osalta tarkkoja, kun taas jonkin toisen osa-alueen tiedot ovat kevyempiä tai niitä ei
ole ollenkaan. Osassa vastauksista on myös havaittavissa, että yhteistyö kunnan eri viranomasiten
kesken ei ole toiminut tai yhteistyön tarkemman arvion tekemiseksi on koettu liian työlääksi.
Niiden kuntien, joissa hulevesiin tai hulevesitulvariskeihin liittyviä suunnitelmia on tehty jo
aikaisemmin, vastaukset vaikuttivat pääsääntöisesti olevan kattavampia (vastattu lähes kaikkiin
kysymyksiin ml. avovastaukset). Tämä on seurausta siitä, että käytettävissä on ollut enemmän ja
tarkempaa tietoa kuin kunnissa joissa selvityksiä ei ole tehty.
Kysymyksissä 4 ja 5 pyydettiin kertomaan onko kunnassa ollut tai voiko tulevaisuudessa tapahtua
hulevesitulvia, joilla on yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä seurauksia. Termin "yleiseltä
kannalta katsoen" sisältöä ei avattu kyselyssä. Tulvariskien hallintalaissa (620/2010, 8 §) on esitetty
nämä merkittävyyttä arvioitaessa huomioon otettavat seuraukset, mutta on oletettavaa, että ainakin
osassa kunnista merkittävyys yleiseltä kannalta on jäänyt huomioimatta vastattaessa tai se on voitu
ymmärtää hyvin eri tavoin.
Tulosten käsittelyssä nousi esille joitakin tapauksia, joissa vastaus koskee vesistötulvaa
hulevesitulvan sijasta. Kyselyn ohjeistuksessa huleveden määritelmänä pidettiin taajaan
rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä.
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Lisäksi vesilakiehdotuksen (HE 277/2009) mukaisesti hulevesitulva voi nousta ojasta tai norosta,
joiden yläpuolinen valuma-alue on alle 10 km2. Tätä suuremmat valuma-alueet tulisi käsitellä ELYkeskusten tekemässä vesistötulvariskien alustavassa arvioinnissa. Hulevesitulvan erottaminen
vesistön tulvimisesta ei ole helppoa ja tällaiset tulvat voivat tapahtua samanaikaisestikin. Näiden
tulvien erottaminen toisistaan vastatessa ja myös vastauksia tulkittaessa on vaikeaa, ja siksi
vesistötulvia koskevia vastauksia ei voida täysin sulkea pois tulosten tarkastelusta. Erityisen
merkittävä vaikutus vesistötulvia koskevilla vastauksilla saattaa olla tapahtuneiden ja mahdollisten
tulevaisuuden hulevesitulvien tietoihin (kyselyn liitteenä ollut Excel-taulukko), koska
vesistötulvista aiheutuu tyypillisesti suurempia vahinkoja kuin hulevesitulvista ja näin ollen
virheellisten, vesistötulvia koskevien, tietojen merkittävyys nousee suuremmaksi.
Avoimien vastausten yhteenvetäminen ja tietojen luokittelu havainnollisen esitystavan
varmistamiseksi on vaatinut vastausten yksittäistä tarkastelua ja tietojen uudelleenluokittelua.
Avovastauksien luokittelemisessa sopivasti (lukumäärä, jaottelu, kaikkien vastausten huomioon
ottaminen) on vaarana oleellisten tietojen menettäminen tai liian kapea tarkastelu. Tässä
yhteenvedossa avoimien kysymysten 8, 9a, 9b, 10 ja 11 lisäksi vastaajan toimiala on luokiteltu
uudelleen. Mikäli esimerkiksi kysymyksessä 9a kysyttyjä tyypillisiä syitä hulevesitulvien
esiintymiselle on kunnan vastauksessa esitetty useampia, on nämä otettu huomioon. Tässä
tapauksessa kunnan vastauksista kuitenkin vain kaksi merkittävintä on otettu mukaan tarkasteluun.
Näin ollen tyypillisten hulevesitulvien syiden summa ei ole yhtä suuri kysymykseen vastanneiden
kuntien lukumäärän kanssa (koskee kysymyksiä 9a, 9b, 10 ja 11). Tarvittaessa vastausta
kysymykseen on pyritty etsimään myös kunnan vastauksesta jotain toista kysymystä koskien.
Luotettavimpia tuloksia saadaan yksinkertaisista kyllä/ei –tyyppisistä kysymyksistä jos
kysymykseen vastanneiden määrä (n) on lähellä koko kyselyyn vastanneiden kuntien määrää (274).
Mihinkään kysymykseen vastaaminen ei ollut pakollista, mutta kyllä/ei –kysymyksissä
vastausprosentti oli heikoimmillankin 98 %. Olisi helppo tulkita kaikki tyhjät vastaukset siten, että
kunnassa ei ole tehty kysyttyyn asiaan liittyviä tehtäviä, toimenpiteitä, selvityksiä tai vastaavia.
Useimmiten näin varmaan onkin, mutta tulosten tarkastelun kannalta tätä olettamusta ei kannata
tehdä.

2.3

Tapahtuneet ja mahdolliset tulevat hulevesitulvat (kysymykset 4 ja 5)

Kyselyn keskeisenä tarkoituksena oli kartoittaa kuntien määrää, joissa on tapahtunut yleiseltä
kannalta katsoen merkittäviä hulevesitulvia tai joissa sellaisten tapahtumista tulevaisuudessa
pidetään mahdollisena. Kysymyksien 4 ja 5 vastaukset määrittelevät oikeastaan alustavan
hulevesitulvariskien arvioinnin tuloksen kunnassa.
Tapahtuneita yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä hulevesitulvia koskevaan kysymykseen (kys. 4)
vastasi "Kyllä" 31 kuntaa eli 11 % vastanneista (Kuva 4). Asukasmääriltään nämä kunnat
jakautuivat varsin tasaisesti eri kokoluokkiin (Kuva 5). Suurimmista kunnista lähes 30 %
vastanneista ilmoitti kunnan alueella tapahtuneen merkittäviä hulevesitulvia. Pienimmän "Kyllä"
vastanneen kunnan asukasmäärä vuoden 2010 tietojen mukaan oli noin 1500 henkilöä.
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Kuva 4

Kuva 5

Mahdollisesti tulevaisuudessa esiintyviä yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä hulevesitulvia
koskevaan kysymykseen (kys. 5) vastasi "Kyllä" 37 kuntaa eli 14 % vastanneista (Kuva 6).
Asukasmääriltään nämäkin kunnat jakautuivat varsin tasaisesti eri kokoluokkiin (Kuva 7).
Suurimmista kunnista noin 30 % vastanneista ilmoitti kunnan alueella olevan mahdollisia alueita,
joissa merkittäviä hulevesitulvia voisi esiintyä. Pienimmän "Kyllä" vastanneen kunnan asukasmäärä
vuoden 2010 tietojen mukaan oli noin 1500 henkilöä.

Kuva 6
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Kuva 7

Kun huomioidaan jompaan kumpaan tai molempiin kysymyksiin "Kyllä" vastanneet kunnat,
saadaan yleiseltä kannalta merkittäviä hulevesitulvia alueellaan arvioinneiden kuntien määräksi 48
(18 % vastanneista) (Kuva 8). Tapahtuneita vastaavien hulevesitulvien esiintymistä tulevaisuudessa
pidettiin mahdollisena 20 kunnassa. 11 kuntaa sen sijaan katsoi, että tapahtuneita merkittäviä
hulevesitulvia vastaavia tulvia ei voi sattua tulevaisuudessa kunnan alueella. Vastausten perusteella
hulevesille varattuja reittejä pidetään näissä kunnissa pääosin riittävinä (kys. 6).

Kuva 8

2.3.1

Tarkemmat tiedot tapahtuneista ja mahdollisista tulevista hulevesitulvista (Excel)

Mikäli kunta vastasi kysymykseen 4 tai 5 "Kyllä", pyydettiin kyselyssä täyttämään tarkemmat
tiedot tapahtuneista tai tulevaisuuden hulevesitulvista kyselyn liitteenä olleeseen excel –taulukkoon
omalle välilehdelleen. 48 kuntaa palautti excel-taulukon. Yhdeksän "Kyllä" vastannutta kuntaa eivät
kuitenkaan olleet toimittaneet kyseisiä tietoja SYKEen vastausajan päättymiseen mennessä
huolimatta asiasta lähetetyistä muistutuksista. Excel –taulukoita saatiin myös yhdeksältä kunnalta,
jotka vastasivat edellä mainittuihin kysymyskiin "Ei". Näiden kuntien lähettämät tiedot ovat jätetty
pois tarkastelusta, jotta tulokset olisivat paremmin vertailukelpoisia keskenään. Tiedot muista kuin
merkittävisät hulevesitulvista ovat kuitenkin tärkeitä kansallisen hulevesitulvatiedon tallentamisen
kannalta.
Yksittäisten kuntien vastauksia ei tässä yhteenvedossa esitetä. Vaikka vastausten tarkastelussa
keskitytäänkin suuruusluokkiin, tulee niiden luotettavuuteen suhtautua varauksella, sillä joukossa
voi olla vesistötulvia koskevia vastauksia ja esimerkiksi niiden vahingolliset seuraukset saattavat
olla paljon laajempia kuin hulevesitulvien.
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Tapahtuneista merkittävistä hulevesitulvista saatujen tietojen perusteella tyypillinen raportoitu
hulevesitulva on kestoltaan noin puoli vuorokautta, joskin pisimmillään hulevesitulvan kestoksi
ilmoitettiin viikko. Tapahtuneiden hulevesitulvien toistuvuus oli suurimmillaan noin kerran 200
vuodessa, mutta eniten raportoituja tulvia oli toistuvuuksilla 50-100 ja 10-50 vuotta. Tunnin
rankkasateen mediaani oli 39 mm/h ja keskiarvo 46 mm/h. Vuorokauden sadannan mediaani oli 110
mm/vrk ja keskiarvo 100 mm/vrk. Tyypillisesti tulva-alueen laajuudeksi vastattiin 10 hehtaaria.
Yleisesti ottaen tapahtuneiden merkittävien hulevesitulvien aiheuttamat vahingot eivät vastausten
perusteella vaikuttaneet kovin suurilta. Toki suuruusluokat vastauksissa vaihtelivat erittäin paljon,
esimerkiksi vahingoittuneissa olevien asukkaiden määrä vaihteli välillä 0 – 5000 asukasta.
Enimmillään hulevesitulvan takia muualla joutui asumaan kuitenkin ainoastaan 50 henkilöä.
Tyypillisesti tulva koski 10-50 asuin- ja liikerakennusta, mutta liiketoimintoja ei jouduttu
keskeyttämään.
Erityiskohteiden, kuten sairaaloiden, hoitolaitosten ja koulujen toimintoja ei jouduttu
keskeyttämään kuin kahdessa tapauksessa vaikka useissa vastauksissa kerrottiin 1-5 tällaisen
rakennuksen kärsineen tulvasta. Yhdenkään tulvatapahtuman ei vastattu aiheuttaneen suoria
kuolemia tai terveyshaittoja.
Kulttuuriperintökohteille ei aiheutunut haittaa kuin kolmessa hulevesitulvatapauksessa. Tosin yhden
kohteen vahingolliset seuraukset arvioitiin yli 100 000 euron suuruisiksi.
Hulevesitulvan aiheuttaman tieliikennekatkoksen pituus oli pisimmillään keskimäärin noin
vuorokauden. Pisimmilläänkin liikennekatkon kestoksi vastattiin 4 vuorokautta.
Energiahuollolle aiheutuneet vahingot olivat lyhyitä sähkökatkoja, eikä muutamia tunteja pidempiä
jätevedenpuhdistuksen katkoja tai ohijuoksutuksia vastattu esiintyneen.
Kokonaisvahinkojen rahallisen suurudeen moodi on vastausten perusteella 100 000 euroa.
Suurimmat vahingot arvioitiin 2 miljoonan euron suuruisiksi.
Merkittävää on, että useissa vastauksissa pidettiin mahdollisena vastaavan tulvan esiintymistä
tulevaisuudessa ja mahdolliset vaikutukset katsottiin yhtä suuriksi tai tapahtunutta tulvaa
vähäisemmiksi. Ainoastaan yhdessä vastauksessa mahdollisen tulevaisuuden tulvan vahingollisia
seurauksia pidettiin tapahtunutta tulvaa suurempana.
Mahdollisten tulevaisuuden merkittävien hulevesitulvien vastauksissa merkittävyys yleiseltä
kannalta oli käsitetty monella tavalla. Siksi vastaukset eroavat varsin paljon toisistaan. Esimerkiksi
mahdollisen hulevesitulvan vahingoittamissa rakennuksissa arvioitiin vastauksesta riippuen olevan
0 – 2000 asukasta. Tyypillisesti arvioitiin, että tulva voisi vahingoittaa 1-10 liike- tai
asuinrakennusta ja näissä rakennuksissa voisi olla olla noin 50 asukasta.
Erityiskohteiden evakuoimistarve voisi vastausten perusteella olla suurimmillaan 1500 henkilöä 510 kohteesta. Keskimäärin hulevesitulvan arvioitiin vahingoittavan kuitenkin vain 1-5 tällaista
rakennusta.
Tyypillinen hulevesitulva aiheuttaisi liikennekatkoja muutamassa paikassa, aiheuttaisi viemäreiden
täyttymistä sekä mahdollisesti lyhytkestoisia ja tilapäisiä katkoja tietoliikenteessä, vedenjakelussa ja
sähkönsiirrossa.
Mahdollisina terveyshaittoina nähtiin riski juomavedenpilaantumiselle. Riski ympäristölle taas voisi
aiheutua suurista jätevesipäästöistä.
Kokonaisvahinkojen rahallisen suuruuden arvioin moodi oli 300 000 € ja keskiarvo hieman yli
mijoona euroa.
Kyselyn toteutuksen jälkeen Kuntaliitto on laatinut suositukset kunnille merkittävän
hulevesitulvariskialueen nimeämiseksi. Kun kyselyn yhteydessä saatuja tietoja tapahtuneista
hulevesitulvista verrataan tässä muistiossa esitettyihin suosituksiin, niin yksi
hulevesitulvatapahtuma ylittäisi merkittävyyden kriteerit. Tulevaisuuden hulevesitulvien osalta
arviointi on hankalampaa, mutta samojen kriteereiden mukaan kuuden mahdollisen
tulvatapahtuman kohdalla kriteerit voisivat ylittyä. Osa näistä saattaa tosin olla vesistötulvia tai
ainakin hulevesitulvan ja vesistötulvan yhteisvaikutuksia.
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2.4

Hulevesitulviin varautuminen (kysymykset 6-15)

Kyselyn tarkoituksena oli tarjota kunnille apua hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin sekä
samalla kerätä kansallisesti tietoa hulevesitulviin varautumisesta. Näitä tietoja käsiteltiin kyselyn
kysymyksissä 6-15.
Kysymykseen 6 vastanneista kunnista 80 % (216) ilmoitti hulevesille varattujen reittien olevan
riittäviä (Kuva 9). Kysymyksiin 4 tai/ja 5 "Kyllä" vastanneista kunnista ainoastaan 46 % piti reittejä
riittävinä. Asukasmäärältään suurimmissa kunnissa tulvareittejä pidettiin selvästi useammin
riittämättöminä kuin pienemmissä kunnissa (Kuva 10).

Kuva 9

Kuva 10

8

Hulevesitulvakyselyn tulosten yhteenveto 29.3.2011
Kysymykseen 7 vastanneista 33 % (89) kunnassa on sekaviemäreitä (Kuva 11). Asukasmäärältään
suurimmissa kunnissa sekaviemäreitä on selvästi useammin kuin pienemmissä kunnissa (Kuva 12).

Kuva 11

Kuva 12

Kysymykseen 8 vastanneista kunnista 78 % (155) ilmoitti erillis- ja sekaviemäreiden mitoituksessa
käytettävän nykyisiä suosituksia (Kuva 13). Ainoastaan 15 % ilmoitti varautuvansa kokonaan tai
osittain suurempiin virtaamiin.

Kuva 13
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Kysymyksessä 9 kysyttiin tyypillisiä syitä hulevesitulviin kunnan alueella sekä sitä, miten niihin on
pyritty varautumaan. Kysymykseen 9a vastasi 164 ja kysymykseen 9b 170 kuntaa. Useiden kuntien
vastauksissa syitä ja varautumiskeinoja oli mainittu enemmän kuin yksi.
Tyypillisimmiksi hulevesitulvien syiksi vastattiin rankkasateet (33 %) ja sulamisvedet keväisin (15
%). Myös erilaiset hulevesireittien tukkeutumiset tai kapasiteetin riittämättömyys toistuivat useiden
kuntien vastauksissa (Kuva 14). Kysymyksissä 4 tai/ja 5 yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä
hulevesitulvariskialueita kunnassaan ilmoittaneiden vastaukset eivät eroa juurikaan kaikista
kysymykseen 9a vastanneista (Kuva 15).
Yleisin varautumismenetelmä vastanneissa kunnissa vaikuttaa tulosten perusteella olevan kaivojen
tai putkien puhtaanapito (Kuva 16). Kysmykseen 9b vastanneet kunnat ovat lähes 100 prosenttisesti
samoja kuin kysymykseen 9a vastanneet. Kysymyksiin 4 tai/ja 5 "Kyllä" vastanneissa kunnissa
varautumismenetelmänä suositaan muita vastanneita kuntia useammin rakentamalla uusia
viemäreitä tai saneeraamalla vanhoja (Kuva 17).

Kuva 14

Kuva 15
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Kuva 16

Kuva 17
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Kysymykseen 10 vastanneista kunnista ainoastaan 10 % (24) ilmoitti, että hulevesiä ja
hulevesitulvia ei oteta mitenkään huomioon kunnan alueiden käytön suunnittelussa (Kuva 18).
Kysymykseen jätti vastaamatta kuitenkin yli 50 kuntaa. Usean kunnan vastauksesta ei tosin
selvinnyt millä tavalla asiat otetaan huomioon; vastauksissa oli todettu vain että otetaan huomioon.
Tyypillisimmät keinot olivat hulevesireittien rakentaminen tai rakennusten kaavoittaminen muualle
kuin tulvaherkille alueille. Kunnissa, joissa on tapahtunut tai voi tulevaisuudessa tapahtua
merkittäviä hulevesitulvia, suositaan selvästi enemmän hulevesien pidättämis- ja
imeyttämisratkaisuja ja erityisiä hulevesisuunnitelmia(Kuva 19).

Kuva 18

Kuva 19
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Kysymyksessä 11 kysyttiin miten hulevesitulvat otetaan huomioon kunnan rakentamis- tai muissa
määräyksissä. 208 kysymykseen vastanneesta kunnasta 71 % (148) vastasi että hulevedet on otettu
huomioon rakentamismääräyksissä tai vastaavissa. Eniten vastauksien perusteella käytetään
määräyksiä tai ohjeita hulevesien poisjohtamiseksi (31 %). Myös rakentamis- ja
padotuskorkeusmääräykset tuntuvat olevan yleisiä (Kuva 20). Hulevesien imeyttämistä tai
pidättämistä koskevia määräyksiä ei ole yhtä paljon.
Osassa kuntien vastauksista oli myös kerrottu millä kaavatasolla määräykset tai ohjeet ovat esitetty.
Selvästi useimmin nämä ovat rakennusjärjestyksessä (49 %) tai rakennusluvissa (21 %) (Kuva 21).
Nämä tiedot olivat vain 90 kunnan vastauksessa kaikkiaan kysymykseen vastanneista 208 kunnasta,
joten tulokset ovat vain suuntaa antavia.

Kuva 20

Kuva 21
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Kysymykseen 12 vastanneista kunnista valumavesien pidättämistä edistäviä ratkaisuja ilmoitti
tehneensä yhteensä 25 %. Yksittäisissä kohteissa näistä on toteutettu 17 % ja alueellisesti 8 %
kunnissa (Kuva 22). Huomioitavaa on, että kysymyksen 11 mukaan imeyttämis- ja
viivytysratkaisuja koskevia määräyksiä on vain 7 % kunnista.
Selvästi eniten valumavesien pidättämistoimenpiteitä on tehty isoissa kunnissa (Kuva 23).
Pienimpien kuntien osalta vain 5 % alle 5000 asukkaan kunnista on tehty näitä toimenpiteitä. Jos
tarkastellaan niitä kuntia, jotka vastasivat kysymykseen 4 tai/ja 5 ”Kyllä”, niin voidaan todeta 47 %
näistä kunnista tehneen pidättämistä edistäviä toimenpiteitä joko yksittäisissä kohteissa tai
alueellisesti (Kuva 24). Kunnissa, joissa pidetään mahdollisena merkittävien hulevesitulvien
esiintymistä tulevaisuudessa (kys. 5), on tehty enemmän pidättämistoimenpiteitä kuin kunnissa
joissa on esiintynyt merkittäviä hulevesitulvia (kys. 4).

Kuva 22

Kuva 23
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Kuva 24

Kysymyksen 13 vastauksissa 21 % (56) kunnista ilmoitti hulevesitulvariskien arvioinnissa
hyödynnetyn pelastuslaitoksen, vakuutusyhtiöiden, vesiensuojeluyhdistysten tai muiden vastaavien
tietoja (Kuva 25). Eniten näitä tietoja on hyödynnetty asukasmäärältään yli 50 000 asukkaan
kunnissa (Kuva 26).

Kuva 25

Kuva 26
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Kysymyksessä 14 kysyttiin eri tulvatyyppien yhteisvaikutuksen huomioon ottamista ja niihin
varautumista. 32 % (85) kuntaa ilmoitti varautuneensa näihin (Kuva 27). Kysymykseen 4 ja/tai 5
”Kyllä” vastanneista yhteisvaikutuksia oli mietitty 40 % kunnista eli vain hieman useammin kuin
kaikissa kysymykseen 14 vastanneissa kunnissa.
Tässäkin kysymyksessä suuret kunnat olivat huomioineet yhteisvaikutuksia eniten (Kuva 28).
Yhteisvaikutuksien merkittävyyteen kunnan alueella vaikuttaa olennaisesti vesistöjen tai
merenrannikon läheisyys, ja suurimpien kuntien keskustat sijaitsevat tyypillisesti vesistön tai
merenrannikon tuntumassa.

Kuva 27

Kuva 28
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Kysymykseen 15 vastanneista kunnista ainoastaan 10 % (26) ilmoitti antaneensa kuntalaisille
ohjeistusta hulevesitulviin varautumisesta (Kuva 29). Kysymykseen 4 (tapahtuneita merkittäviä
hulevesitulvia) ”Kyllä” vastanneista kunnista 29 % ilmoitti antaneensa ohjeita, kun kysymykseen 5
(mahdollisia tulevaisuuden merkittäviä hulevesitulvia) ”Kyllä” vastanneista 22 % oli tehnyt näin.
Jos kysymyksen vastauksia tarkastellaan kunnan asukasmäärien perusteella, niin voidaan todeta että
ohjeistusta antaneet 26 kuntaa jakautuvat lukumäärältään tasaisesti eri asukasmääräluokkiin.
Kaikkiin kyseisen asukasmääräluokan kuntiin suhteutettuna varautumisohjeita on annettu eniten
suurissa kunnissa (Kuva 30). Eniten ohjeistusta varautumisesta on annettu yli 20 000 asukkaan
kunnissa, joissa on tapahtunut merkittäviä hulevesitulvia.

Kuva 29

Kuva 30
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2.5

Hulevesistrategia, hulevesien hallintasuunnitelma tai hulevesiohjelma

Kysymyksissä 16, 17 ja 18 pyydettiin täyttämään tiedot kunnassa mahdollisesti tehdyistä hulevesiin
liittyvistä selvityksistä, strategioista, ohjelmista tai vastaavista mikäli sellaisia on tehty tai tekeillä.
Kaikki kolme kysymystä huomioon ottaen 31 % (84) kaikista kyselyyn vastanneista kunnista
ilmoitti kunnassaan tehdyn tai olevan tekeillä/suunnitteilla joitakin hulevesiin liittyviä selvityksiä
(Kuva 31). Tässäkin kysymyksessä eniten selvityksiä oli tehty asukasmäärältään suurimmissa
kunnissa (Kuva 32). Ainoastaan kaksi yli 50 000 asukkaan kuntaa vastasi ettei kunnassa ole tehty
tai olla edes suunnittelemassa hulevesiin liittyviä selvityksiä. Kumpikaan näistä ei vastannut
kunnassa tapahtuneen merkittäviä hulevesitulvia eivätkä vastaajat pitäneet niiden tapahtumista
tulevaisuudessakaan mahdollisina.

Kuva 31

Kuva 32

Kysymyksiin 4 tai/ja 5 ”Kyllä” vastanneissa kunnissa selvityksiä on tehty ennakko-odotusten
mukaisesti selvästi useammin kuin kaikissa kunnissa yhteensä. Lähes 50 % kysmyksiin ”Kyllä”
vastanneista ilmoitti kunnassa tehdyn tai olevan tekeillä tai suunnitteilla hulevesistrategian, ohjelman, hallintasuunnitelman tai vastaavan (Kuva 33). Lisäksi tapahtuneista hulevesitulvista
tehtyjä ja muita hulevesiin liittyviä selvityksiä on tehty näissä kunnisa yli kaksi kertaa useammin
kuin kaikissa vastanneissa kunnissa.
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Kuva 33

Kysymykseen 16 vastanneista yhteensä 18 % (48) kunnista ilmoitti kunnassaan tehdyn tai olevan
tekeillä tai suunnitteilla hulevesistrategian, -ohjelman, -hallintasuunnitelman tai vastaavan (Kuva
34). Huomion arvoista on se, että näistä puolet (9 % kaikista vastanneista) ilmoitti strategian tai
vastaavan olevan vasta suunnitteilla. Valmis hulevesistrategia tai vastaava on vain 5 % vastanneista
eli 12 kunnassa. Asukasmäärien perusteella suurimmissa kunnissa strategioita tai vastaavia on tehty
eniten.
Kunnista, jotka pitävät merkittävän hulevesitulvan tapahtumista alueellaan mahdollisena, peräti 25
% on tehnyt hulevesistrategian tai vastaavan, 8 %:ssa se on tekeillä ja 24 % suunnitteilla eli
ainoastaan 43 % näistä kunnista sitä ei ole tehty tai suunniteltu tehtäväksi. Kysymykseen 4
(tapahtuneita merkittäviä hulevesitulvia) ”Kyllä” vastanneista sen sijaan 58 % ilmoitti ettei
kunnassa ole tehty tai suunnitteilla tällaista strategiaa tai vastaavaa.

Kuva 34
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Selvityksiä tapahtuneista hulevesitulvista on kysymyksen 17 mukaan tehty vain 6 % (15)
vastanneista kunnista (Kuva 35). Kunnat jakautuvat suhteellisen tasaisesti eri asukasmääräluokkiin.
Kysymyksiin 4 tai 5 ”Kyllä” vastanneita kuntia tarkisteltaessa on pantava merkille, että vain 20 %
kunnista jotka ilmoittivat alueellaan tapahtuneen merkittäviä hulevesitulvia, on tehnyt selvityksen
tapahtuneista hulevesitulvista. Vertailun vuoksi kysymykseen 5 (tulevaisuuden merkittäviä
hulevesitulvia) vastanneista kunnista 19 % on tehnyt näitä selvityksiä.

Kuva 35

Viimeisessä kysymyksessä (18) kysyttiin, että onko kunnassa tehty muita hulevesiin liittyviä
selvityksiä. Tähän kysymykseen vastanneista 22 % (58) ilmoitti tehneensä näitä (Kuva 36). Eniten
selvityksiä on tehty jälleen asukasmäärältään suurimmissa kunnissa, mutta myös pienemmissä 5000
– 10 000 asukkaan kunnissa selvityksiä on tehty ahkerasti. Yli puolessa kysymyksiin 4 tai/ja 5
”Kyllä” vastanneista kunnista on tehty näitä selvityksiä.

Kuva 36
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3 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET
Kyselyn vastausprosenttia (85 %) voidaan pitää varsin hyvänä. Tällä perusteella kyselyn vastausten
yhteenveto muodostaa kattavan kuvan Suomen hulevesitulvarsikien hallinnan ja ylipäätään
hulevesiin liittyvän toiminnan tilasta kunnissa. Vaikka tässä yhteenvedossa onkin esitetty tarkkoja
lukumääriä ja prosenttiosuuksia, tulee tuloksiin suhtautua enemmänkin suuntaa antavina kuin
tarkkoina arvoina. Tapahtuneiden ja mahdollisten tulevaisuuden hulevesitulvien merkittävyyden
arvioinnista on annettu tarkempi ohjeistus vasta kyselyn jälkeen. Kyselyyn vastattaessa "yleiseltä
kannalta katsoen merkittävä vahingollinen seuraus" on voitu siis ymmärtää monella eri tavalla.
Lisäksi hulevesitulvan erottaminen vesistötulvasta ei aina ole yksiselitteistä ja osa joidenkin
kysymysten vastauksista saattaakin koskea vesistötulvia.
Kyselyn tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää selville saatua kuntien määrää (tai prosenttiosuutta
vastanneista kunnista), joissa on tapahtunut yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä hulevesitulvia tai
joissa sellaisen tapahtumista tuleveaisuudessa pidetään mahdollisena. Kuntia, joissa näitä
tapahtuneita tulvia on ollut, on 31 (eli 11 % vastanneista). Tulevaisuuden hulevesitulvia alueellaan
piti mahdollisina 37 kuntaa (14 % vastanneista). Yhteensä tällaisia tapahtuneita tai tulevaisuuden
merkittäviä tulvariskejä sisältäviä kuntia on Suomessa kyselyn perusteella 48 (18 % vastanneista).
Pääsääntöisesti hulevesille kunnassa varattuja reittejä pidetään riittävinä ja hulevesitulviin
varautumista on toteuttu varsinkin asukasmäärältään isoissa kunnissa kohtuullisesti. Pienempien
kuntien riskit ovat pienempiä, eikä varautumistarve ole siten yhtä merkittävä. Erot kuntien välillä
ovat kuitenkin varsin suuria, koska kattavia valtakunnallisia ohjeita tai määräyksiä asiasta ei ole
annettu. Hulevesiasioiden siirtyminen entistä enemmän kuntien vastuulle lisännee tulevaisuudessa
hulevesitulviinkin varautumista.

Kyselyn tulokset lähetetään kaikille kyselyyn vastanneille kunnille yhdessä alustavan arvioinnin
raporttipohjien kanssa kevään 2011 aikana. Näiden perusteella kunnan on tarkoitus tehdä päätös
mahdollisista merkittävistä hulevesitulvariskialueista ja/tai muista hulevesitulvariskien hallinnan
toimenpiteistä. Tämä yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan myös internetissä osoitteessa
www.ymparisto.fi/hulevesi.
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