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Varsinais-Suomi

Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016–2021 – Yhteenveto ja vastineet
kuulemisesta ja lausunnoista ja mielipiteistä
Kuuleminen ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi järjestettiin 1.10.2014 - 31.3.2015. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävänä seuraavissa ELY-keskuksissa:
Varsinais-Suomen ELY-keskus (Itsenäisyydenaukio 2, Turku, Valtakatu 12, Pori), Hämeen ELY-keskus (Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna), Pirkanmaan ELY-keskus (Yliopistonkatu 38, Tampere) ja
Keski-Suomen ELY-keskus (Piippukatu 11, Jyväskylä) ja verkkopalvelussa osoitteessa www.elykeskus.fi/varsinais-suomi/tulvat sekä niiden alueiden kunnissa, joita suunnitelma koski.
Lausuntoja ja kannanottoja tuli yhteensä 32 kpl. Varsinais-Suomen ELY-keskus on käsitellyt kaikki
lausunnot ja kannanotot sekä tehnyt niistä alla olevan yhteenvedon.
Saatu palaute otetaan huomioon hallintasuunnitelman viimeistelytyössä mahdollisuuksien mukaan.

Satakuntaliitto
Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010).
Ministeriö on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut
maankäyttö ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena
maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n
sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.
Tulvien huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakennuspäätöksissä on kirjattu hallintasuunnitelmassa yhdeksi tulvariskejä vähentäväksi toimenpiteeksi. Tulvasuojelu ja tulvariskeihin varautuminen
on huomioitu Satakunnan kokonaismaakuntakaavassa mm. seuraavien kaavamerkintöjen ja määräysten avulla:
Koko maakuntaa koskeva yleinen suunnittelumääräys:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan
poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville
herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
Vaihde 020 636 0060
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
fax (02) 230 0009
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Itsenäisyyden aukio 2, PL 523, 20101 Turku
Valtakatu 6, 28100 Pori
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Selvitysalue merkinnällä (se) osoitetaan sellaiset alueet, joiden käyttöä ei ole voitu ratkaista maakuntakaavaa laadittaessa, mutta jotka merkittävyytensä vuoksi katsotaan tarpeelliseksi osoittaa
maakuntakaavassa alueeseen kohdistuvien intressien johdosta. Alueidenkäytön ratkaiseminen
edellyttää lisäselvityksiä tai jatkosuunnittelua.
se-1: Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjoen jokisuiston tulvariskin selvitysalue.
se-2: Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjoen Säpilänniemen oikaisu-oman selvitysalue.
Satakuntaliitto pitää tärkeänä resurssien varaamista tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpanoa varten
Satakuntaliitto pitää Kokemäenjoen tulvasuojelua erittäin tärkeänä kokonaisuutena ja esittää, että
hallintasuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin osoitetaan riittävä rahoitus ja resurssit vuosille
2016-2021. Satakuntaliitto viittaa tässä yhteydessä Satakuntaliiton maakuntahallituksen hyväksymiin tavoitteisiin koskien tulevaa hallitusohjelmaa ja sen toimintasuunnitelmia 2015. Tavoitteissa esitetään, että valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille, kuten Kokemäenjoen vesistöalueelle Poriin ja Huittisiin, tulee varata erillisrahoitus tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen rakenteellisten toimenpiteiden, kuten ruoppauksien ja lisä- ja oikaisu-uomien suunnitteluun ja toteutukseen.

Vastine
Lausunnossa esitetyt lisätiedot Satakunnan maakuntakaavasta lisätään hallintasuunnitelmaan.

Hämeen liitto
Hämeen liitto pitää tulvariskien hallintasuunnitelmaa tarpeellisena ja ajankohtaisena. Säiden ääriilmiöt todennäköisesti lisääntyvät ja tihentynyt edelleen tulevaisuudessa. Tämä osaltaan korostaa
ennakkoon varautumista tulvien hallinnassa. Hämeen liitto korostaa tässä yhteydessä maankäytön
suunnittelun ja erityisesti kuntakaavoituksen merkitystä ja vaikuttavuutta. Vedenpidätyskyvyn parantaminen valuma-alueilla ja luonnonmukainen vesivarojen hallinta syntypaikalla tulisi nostaa suunnitelmassa läpikäyväksi periaatteeksi. Hämeen liitto korostaa myös suunnitelman toteutumisen seurantaa ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Pirkanmaan liitto
Hallintasuunnitelman mukaan Pirkanmaan järvisäännöstelyillä voidaan merkittävästi pienentää Kokemäenjoen kevään tulvavirtaamia ja siten vähentää jokivarren taajamien tulvariskejä. Hallintasuunnitelmassa otetaan esille yhtenä toimenpiteenä viranomaisten ja säännöstelijöiden tulvatilannetoiminnan tehostamista. Tulvakarttojen laatimista esitetään Pirkanmaan säännöstellyille järville, mikä
parantaisi vesistöalueen kokonaistulvariskien hahmottamista. Lisäksi nostetaan esille tarve selvittää
vesien pidättämismahdollisuuksia Punkalaitumenjoen valuma-alueella Huittisten jäätulvariskien pienentämiseksi. Pirkanmaan liitto pitää hyvänä esitystä tulvakarttojen laatimisesta jatkossa myös Pirkanmaan säännöstellyille järville. Tämä helpottaisi merkittävästi tulvariskien huomioon ottamista
ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.
Hallintasuunnitelman kappaleessa 2. 1 Vesistöalueen kuvaus on kerrottu Kokemäenjoen valumaalueella voimassa olevista maakuntakaavoista. Lisätietona mainittakoon, että Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava (kokonaiskaava) sekä Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava
(turvetuotanto) ja Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka). Vuonna 2012 on
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käynnistetty uuden kokonaismaakuntakaavan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laadinta, josta
kaavaluonnos on parasta aikaa nähtävillä.

Vastine
Lausunnossa esitetyt lisätiedot Pirkanmaan maakuntakaavoituksesta lisätään hallintasuunnitelmaan.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto esittää, että suunnitelman kohtaan 6.4 (s. 59) lisättäisiin viranomaisyhteystyötahoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi myös Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastot, koska aluehallintovirastoilla on aluehallintovirastoista annetun lain (869/2009) 4
§:n perusteella tehtäviä liittyen viranomaistoiminnan tukemiseen ja tarvittaessa näiden toiminnan
yhteensovittamiseen. Lisäksi aluehallintovirastoilla on pelastustoimesta annetun asetuksen
(407/2011) 5 §:n perusteella tehtäviä avustaa sisäministeriötä pelastustoimen johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä.

Vastine
Hallintasuunnitelmaan lisätään viranomaisyhteistyötahoiksi tulvavaara- ja tulvatilanteissa LounaisSuomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen, noudatettava menettely ja suunnitelman hyväksyminen
Tulvariskien hallintasuunnitelman sekä ympäristöselostuksen laadinta ja siihen liittyvä osallistuminen on suunnitelman laatijan käsityksen mukaan toteutettu suunnitelmaa koskevan lainsäädännön
mukaisesti.
Tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskevasta ehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta kuulemisen jälkeen arvioidaan, onko ehdotusta ja ympäristöselostusta tarpeen tarkistaa.
Tulvariskien hallintasuunnitelman pääpiirteet
Toimenpiteiden osalta ELY-keskus toteaa, että Säpilänniemen oikaisu-uomalla on myös merkittävä
vaikutus Porin tulvasuojelulle ja se tulisi ottaa mukaan myös Porin tulvasuojelutoimenpiteisiin tai
esittää tämä seikka muulla tavoin nykyistä painokkaammin suunnitelmassa.
Suunnitelmassa Pihlavanlahden ruoppausten merkitys Porin tulvasuojelulle on korostunut. Ruoppausten vaikutusta ei voida katsoa niin merkittäväksi Porin tulvasuojelulle, että ruoppaukset tulisi
nostaa suunnitelmassa olevalla tavalla esille tulvasuojelutoimenpiteenä. Ruoppauksia tulisi tarkastella vasta muiden toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Sivun 51 taulukosta 6.2 ilmenee toisaalta,
että toimenpiteen etusijajärjestys ei ole ensisijainen, vaan sen aikataulua ym. arvioidaan lähitulevaisuudessa. Ruoppauksilla on merkittävät ympäristövaikutukset mm. Natura kohteille.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on ELY-keskuksen käsityksen mukaan otettu hyvin huomioon
tulvariskien hallinnasta annetun lain säännökset. Suunnitelma asiakirja liitteineen sisältää runsaasti
tietoa, mutta jää jonkin verran sekavaksi liitteiden runsauden vuoksi. Myös liitteenä oleva ympäristöselostus, jolla on omat sisältövaatimuksensa, aiheuttaa asioiden toistotarvetta.
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ELY-keskus toteaa, että yleisesti ottaen taulukoissa käytettävien värien ja numeroiden käyttöön tulisi
kiinnittää huomiota niin, että niiden merkitys näkyisi joko itse taulukossa tai siihen liittyvän kappaleen
tekstissä. Nyt niiden kuvaus on liitteessä. Mikäli värien käytön on tarkoitus pelkästään erottaa tietyt
asiakokonaisuudet toisistaan, sekin olisi selkeyttävää todeta.
Porin tulvasuojelutoimenpiteiden kohdalla välittömien vaikutusten yhteenvetotaulukossa 5.7 sivulla
45 on osa ympäristövaikutuksista jätetty suunnitelmassa käsittelemättä, vaikka niitä on käsitelty ympäristöselostuksessa. Käsittelytapa ei vastaa suunnitelman muiden toimenpiteiden käsittelytapaa.
Suunnitelmaa tulee tältä osin tarkistaa ja täydentää.
Tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostus
Selostuksessa on asianmukaisesti ja riittävästi kuvattu suunnitelman sisältöä ja tavoitteita. Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaisesti tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien
hallinnan tavoitteet kullekin merkittävälle tulvariskialueelle sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään
saavuttamaan.
Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitetään toimenpiteiden
etusijajärjestys. Ohjelman sisältö ja tavoitteet tulevat selkeästi esille myös ympäristöselostuksessa.
Koska tulvariskien hallinnasta annettu laki määrittelee ohjelman sisällön ja tavoitteet, ne tulevat myös
ympäristöselostuksessa ehkä liiankin painokkaasti esille, jolloin varsinainen arviointityö ja arvioinnin
tulos näyttävät ylimalkaiselta. Arvioinnin kohteena korostuvat toimenpiteet, joiden kautta koko suunnitelman arviointia toteutetaan. Ympäristöarvioinnin kohteena tulisi kuitenkin SOVA-lain mukaisesti
olla koko suunnitelma. Tämä lähtökohta sinänsä konkreettiselle ja käsitettävälle tasolle hyvin vietynä
suunnitelmassa hämärtyy ja sitä tulisi selkeyttää ja muun muassa jäljempänä esille tulevissa kohdissa tarkistaa arvioinnin sisältöä.
Ympäristöarvioinnin tekstin ja vaikutusten merkittävyyttä koskevien kriteerien vielä selkeämpi avaaminen toisi perustellummin arvioinnin tulokset esille ja samalla jäntevöittäisi ympäristöarviointia
osana suunnitelmaa. Vaikutusmekanismien esille tuominen tulisi vaikutusten tarkastelussa ottaa paremmin huomioon.
Varsinais-Suomen ELY-keskus kiinnittää huomiota myös siihen, että suunnitelma ei sisällä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä perustunee suoraan edellä olevaan lain säännökseen, jossa ei ole edellytetty vaihtoehtoisia tavoitteita tai toimenpiteitä varsin laajasisältöisessä suunnitelmassa. Myöskään
SOVA-laki tai -asetus ei edellytä vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnitelmassa, toisaalta ei myöskään
kiellä niitä tarkastelemasta. Vaihtoehtoisten suunnitelmaratkaisujen ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden tarkastelun käsittelemättä jättäminen olisi ollut perusteltua tuoda paremmin esille esim. jo suunnitelman johdantotekstissä tai tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden valinnan kuvausta käsittelevässä liitteessä.
Luontonsa kannalta merkittävät suojelualueet sekä kulttuuriperintö alueet on erikseen mainittu. Otsikon muita suojelualueita ei ole eritelty. Niiden osalta olisi hyvä käydä ilmi, onko alueella sellaisia
perustettuja luonnonsuojelualueita, suojeluohjelma-alueita tai mahdollisesti kaavoihin perustuvia
suojelualueita, jotka olisivat luontonsa kannalta merkittäviä tulvariskien hallintasuunnitelman vaikutusten arvioinnissa. Merkittävien alueiden valintaperusteet tulisi selkeästi käydä ilmi arvioinnista. Nykytilan kuvauksessa tulisi kuvata tulvariskien hallintasuunnitelman kannalta toimenpiteitä vaativat
ongelmalliset kohteet ja vaikutuksille herkät kohteet, kuten mm. Säpilänniemen alue, suunnitelmaalueen tulvaniittyjen sijainti ja laajuus Huittisten alueella.
Vaikutusten tunnistaminen, selvittäminen ja merkittävyyden arviointi on kiteytetty suurelta osin vaikutusten tarkastelua koskeviin taulukoihin. Vaikutuksia on kuvattu sanallisesti. Vaikutusten tunnistaminen perustunee suurelta osin sidosryhmä työskentelyssä ja valmistelussa käytettyyn asiantunte-
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mukseen samoin kuin vaikutusten merkittävyyden arviointi. Niitä olisi hyvä kuvata arviointiin, erityisesti merkittävyyden arviointikriteerit olisi tarpeen esittää selkeämmin. Arviointia voisi vielä avata,
jotta sen tarkastelun lopputulos olisi ymmärrettävämpi.
Porin tulvasuojeluhankkeissa mukana olevat Pihlavanlahden ruoppaukset tapahtuisivat Natura-alueella ja niiden pääasiallinen tarkoitus olisi vaikuttaa Kokemäenjoen suiston vedenläpäisykykyyn. Toimenpide on ympäristövaikutuksiltaan selvästi merkittävämpi kuin ympäristöselostuksessa on arvioitu ja se tulisikin suhteuttaa samaan luokkaan merkitykseltään kuin Säpilänniemen oikaisu-uoma.
Suunnitelmasta puuttuu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämä, suunnitelmatason mukainen Naturavaikutusten arviointi. Ympäristöselostuksen sivulla 1 0 on mm. mainittu, että toimenpiteillä on vaikutusta Natura-alueisiin. Natura-vaikutusten arviointitarpeesta säädetään luonnonsuojelulain 65 §:ssä.
Tässä yhteydessä on syytä erityisesti huomata, että lain mukainen arviointi on tehtävä kaikkien hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien Natura-alueiden osalta. Suunnitelman ympäristöarviointiin tulee sisällyttää Natura-arviointi omana kappaleenaan. Käytännössä tämän suunnitelman yhteydessä on tarpeen tehdä vähintään ns. esiarvio hankkeen vaikutuksista. Tässä vaikutuksia ei tarvitse käsitellä
jokaisen luontotyypin tai lajin kohdalta erikseen, vaan siinä pyritään ensisijaisesti hahmottamaan
mahdollisesti uhattuina olevat luontoarvot ja hankkeen vaikutuksille alttiit piirteet tai ominaisuudet,
jotka liittyvät alueen luontoarvoihin ja niiden toimintaan. Esiarviossa tehdään yhteenveto ja johtopäätös vaikutuksista ja arvio, tarvitaanko varsinaista laajempaa Natura-arviointia.
Arvioinnissa toimenpiteiden ei ole arvioitu aiheuttavan kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia.
Tämä vaikuttaa hieman liian yleistävältä arviolta, sillä tulva-alueille sijoittuvien kulttuurihistoriallisesti
ainakin paikallisesti arvokkaat rakennukset voisivat toisaalta myös “hyötyä” toimenpiteistä.
Arvioiduissa vaikutuksissa erittäin kielteisiä vaikutuksia luontoon on todettu tulvasuojelutoimenpiteissä Huittisissa Säpilän oikaisu-uoman rakentamistoimenpiteellä. Arvioinnissa kielteisiä vaikutuksia on luontoon, maisemaan ja pintavesiin on todettu olevan eniten ruoppauksilla ja vesistöjärjestelyillä.
Keskeisimmät positiiviset vaikutukset arvioinnissa kohdistuvat ihmisiin, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä luontoon sen monimuotoisuuden lisääntymisenä. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen osalta olisi hyvä informaationa todeta, että toimenpiteestä riippuen niiden toteuttaminen
edellyttää erilaisia lupia ja hyväksymismenettelyä sekä niihin liittyviä tarkempia selvityksiä ja mahdollisesti hankekohtaista ympäristövaikutusten arviointia. Se korostaisi suunnitelman kokonaisvaltaisuutta ja toisaalta toisi esille kansalaisten ja yhteisöjen mahdollisuuden vaikuttaa myös konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen.
Tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi suunniteltuihin toimenpiteisiin nähden ympäristöarviointien esitetyt tulokset vaikuttavat asianmukaisilta, vaikka niiden perusteluja ei ole kaikilta osin selkeästi näkyvissä. Tulosten yhteydessä olisi hyvä olla myös yhteenvetokuvaus toiminnoista ja niiden mahdollisista vaikutusmekanismeista, jotta vaikutusarvio olisi selkeä ja
perusteltu.
Lausunnolla oleva ehdotus on paikoin viimeistelemätön. Ylimääräiset tai keskeneräisiksi jääneet lauseet tulee tarkistaa. Taulukoissa arvioitujen vaikutusten osalta on käytetty värejä ja niiden merkitys
on selkeästi esitetty taulukon yhteydessä.
Vaikutusarvioinnin numeroarvon tulkinta on esitetty liitteessä 7. Vaikutuksia on lisäksi kuvattu sanallisesti, mikä tuo jonkin verran lisätietoa. Käytetty väri- ja numeroyhdistelmä tulisi näiden taulukoiden
yhteydessä tai yleisesti kaikkia taulukoita koskien tuoda esille, mikä merkitys käytetyllä värillä mahdollisine numeroineen on.
Sekä suunnitelma että ympäristöselostus ovat edellä esille tuodusta lievästä sekavuudestaan huolimatta selkeä kokonaisuus. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tulvariskien hallintasuunnitelmaa ja
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siihen liittyvää ympäristöselostusta perusteiltaan asianmukaisesti laadittuna. Edellä esitetyt tarkennukset ja selkeyttävät seikat tulee Natura-arvioinnin lisäksi sisällyttää suunnitelmaan ja sen ympäristöarviointiin ennen suunnitelman hyväksymistä.

Vastine
Tulvariskien hallintasuunnitelman pääpiirteet
ELY-keskuksen lausunnossa esiin nostetut seikat koskien toimenpiteitä ja niiden arviointia otetaan
huomioon suunnitelmassa.
Tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostus
Hallintasuunnitelman laadintaa, sen sisältöä ja esitettyjen toimenpiteiden arviointitapaa on ohjeistettu maa- ja metsätalousministeriön vetämän valtakunnallisen tulvariskien hallinnan suunnittelun
koordinointiryhmän toimesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat keskenään hyvin erityyppisiä rakenteellisista toimenpiteistä ohjeistuksiin ja suosituksiin. Lisäksi hallintasuunnitelman ollessa hyvin yleisluontoisen tasoinen toimenpiteitä on käyty läpi melko pintapuoleisesti. Monet toimenpiteet ovatkin varsinaisesti jatkoselvityksiä ja suunnittelua edellyttäviä. Täten toimenpiteiden vaikutusten arviointikin on hallintasuunnitelmassa ja ympäristöselostuksessa väistämättä melko yleisellä tasolla ja perustuu pääosin suuntaa antaviin asiantuntija-arvioihin. Yksittäisten
toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit ja vaikutusmekanismit tulevat tarkentumaan hallintasuunnitelman hyväksymisen myötä käynnistyvissä jatkosuunnitelmissa ja selvityksissä. Ympäristöselostusta
täydennetään, jotta siitä kävisi selkeämmin ilmi koko suunnitelman ympäristövaikutukset.
Suunnitelman laatimisen prosessissa, joka on kuvattu hallintasuunnitelmassa, on käyty läpi laaja
kirjo erilaisia toimenpiteitä, joilla asetettuihin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin päätään. Prosessin
aikana erilaisista syistä epärealistisiksi tai toistensa poissulkeviksi todettuja yksittäisiä toimenpiteitä
on jätetty pois jatkotarkasteluista. Prosessi on johtanut toimenpidekokonaisuuteen, joka on esitetty
toteutettavaksi tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja toimenpiteille on asetettu etusijajärjestys. Mielekkäitä ja realistisia vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia ei ole prosessin aikana tullut esiin,
joten suunnitelmassa ja ympäristöselostuksessa päädyttiin tarkastelemaan vain 0-vaihtoehtoa ja esitettyä vaihtoehtoa (VE 1).
Hallintasuunnitelmassa ja ympäristöselostuksessa läpi käydyt suojelualueet tullaan tarkastamaan
siten, että tarkastelu kattaa kaikki suunnitelman vaikutusalueella olevat suojelualueet. Pihlavanlahden ruoppausten vaikutusten arviointia tarkistetaan. Natura esiarviointi tehdään ja sisällytetään
osaksi ympäristöselostusta.
Yksittäisten toimenpiteiden tarvitsemien lupien ja hyväksymismenettelyjen kuvaaminen tarkistetaan
ja selkeytetään suunnitelmaan ja ympäristöselostukseen. Suunnitelma tullaan viimeistelemään ja
värien selitykset tullaan selkeyttämään.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PIRELY toteaa, että suunnitelma on laadittu asiantuntevasti ja kattavasti. Suunnitelmassa ehdotetut
toimenpiteet ovat moninaisia ja yhdessä parantavat Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintaa sekä edistävät suunnitelman tavoitteita.

7/32

Hallintasuunnitelma alueiden käytön näkökulmasta
Tulvariskien hallintasuunnitelma nostaa maankäytön suunnittelun yhdeksi merkittäväksi keinoksi riskien vähentämisessä. Maankäytön suunnittelulla voidaan ohjata maankäyttöä ja suunnitelmiin perustuvaa rakentamista siten, että tulvariskialueet otetaan ennakoiden huomioon. Tältä osin on keskeistä, että tulvariskien huomioiminen tapahtuu kaavajärjestelmän kaikilla tasoilla.
Kaavojen sisällön kuvaus (hallintasuunnitelman luku 2, sivut 5-6 ja 9)
Raportin nykytilanteen kuvauksessa on todettu lähes kaikkien suunnittelualuetta koskevien maakuntakaavojen vahvistamisen ajankohta ja kuvattu kaavojen maakäyttömerkintöjä. Tulvasuojelun näkökulmasta on keskeistä täydentää tätä tietoa analyysillä siitä, onko näiden maakuntakaavojen laadinnassa otettu riittävästi huomioon valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoite tulvariskien näkökulmasta.
Suunnittelualueella on raportissa todettu olevan 190 vaalittavaa valtion rakennusperintökohdetta.
Aineistosta ei käy ilmi, mitä kohteita näillä tarkoitetaan, ja tältä osin aineistoa on hyvä täydentää.
Kulttuuriympäristön osalta raportissa on tarpeen käsitellä myös suunnitelman vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, joiden rajaukset on tarkistettu v. 2014. Pirkanmaan alueella
näitä ovat mm. Rautaveden kulttuurimaisema, Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema ja uutena ehdotettuna kohteena Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset (hallintasuunnitelman luku 5 sekä
liite 9)
Kuntakaavoituksessa tulvariskien hallinnan tulee olla tavoitteena ensisijaisesti yleiskaavatasolla ja
sen lisäksi toteutusta ohjaavissa asemakaavoissa. Erityisen tärkeänä voidaan pitää taajama-alueiden sekä ranta-alueiden yleiskaavoja, jotka ohjaavat rakentamisen sijoittumista ranta-alueilla. Tavoitteena tulisi sekä maankäytön ohjauksen että tulvasuojelun näkökulmasta olla, että kaikki rantaalueet olisivat yleiskaavoituksen piirissä. PIRELYn näkemyksen mukaan tulvien huomioon ottamisen
seurannassa pääpainon tulisikin maankäytön suunnittelun osalta olla yleiskaavojen ja asemakaavojen kattavuuden ja ajantasaisuuden arvioinnissa. Arviointi tulisi tehdä ELY-keskusten ja kuntien yhteistyönä. ELY-keskusten ennakoivaa ohjausta voidaan edistää kuntien kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa ja kaavoitusta koskevissa viranomaisneuvotteluissa, sekä kaavoitusprosessin aikana kaavaehdotuksista annettavissa lausunnoissa.
Ympäristöselostus (Hallintasuunnitelman liite 1)
Suunnitelmaan liittyvä ympäristöselostus on sinänsä selkeä ja helposti luettava. Joiltakin osin vaikutusarviointien ymmärrettävyyttä heikentää se, että samalla toimenpiteellä voi olla eri alueilla joko
myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia, ja niiden yhteisvaikutusta on kuvattu luvulla 0. Tältä osin arviointia tulisi kehittää siten, että siinä voidaan esittää vaikutusten erilainen kohdentuminen suunnitelma-alueen sisällä.
Hallintasuunnitelma vesivarojen käytön ja hoidon näkökulmasta
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset (hallintasuunnitelman luku 5 sekä
liite 9) PIRELY ehdottaa, että toimenpiteeseen ”tulvakarttojen päivitys” lisätään myös Kokemäenjoen
(välillä Melon voimalaitos – Meri) reaaliaikaisen tulvakartan laatiminen, joka parantaa jokienvarren
alueiden käytön suunnittelua sekä tulva-aikaista toimintaa.
Suunnitelman liitteessä 9 tulisi korostaa, että toimenpiteellä ”vedenpidätyskyvyn parantaminen valuma-alueilla ja luonnonmukainen valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta” ei tässä tapauksessa
tarkoiteta vesien pidättämistä säännösteltävissä järvissä. Säännöstelyjen lupaehdoissa mainitun ylärajan ylittämisellä voi olla laaja-alaiset negatiiviset vaikutukset järvien rannoilla. Liitteessä 9 tulisi
korostaa, että vesien pidättämisellä tarkoitetaan valuma-alueella tehtävää toimenpidettä ja säännösteltävien järvien vedenpidätystä tarkastellaan toimenpiteessä ”padotus- ja juoksutusselvityksen laadinta Kokemäenjoen keskeisille vesistösäännöstelyille”.
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Toimenpiteen ”padotus- ja juoksutusselvityksen laadinta Kokemäenjoen keskeisille vesistösäännöstelyille” vaikutukset voivat olla erittäin laaja-alaiset. Selvityksen myötä haetaan mahdollisesti muutosta nykyisiin säännöstelylupiin vesien pidättämiseksi säännöstellyissä järvissä, mikä tarkoittaa esimerkiksi nykyisten säännöstelyn ylärajojen ylittäminen Kokemäenjoen hyydetulvien ehkäisemiseksi.
Tällainen menettely voi aiheuttaa vahinkoja järvien rantojen kiinteistöille ja toiminnoille sekä mahdollisesti ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Pelastuslaitosten kapasiteetti voi näissä tapauksissa
rajoittua vain muutamiin kohteisiin eikä riitä estämään vahinkoja. Vuosina 2014 ja 2015 tehdyssä
Pirkanmaan vesihuollon tulvariskien tarkastelussa on noussut esille useiden jätevedenpuhdistamojen ja -pumppaamojen tulvariski, kun järvien vedenkorkeudet ovat säännöstelyrakenteiden kannalta
suurimmalla mahdollisella tasolla. Esimerkiksi Kyrösjärvellä jopa kolme puhdistamoa saattaa lopettaa toimintansa, jos tulvavesi nousee niiden puhdistusaltaisiin. PIRELY ehdottaa uudeksi toimenpiteeksi ”Lempäälän kanavan jäänhallinnan parantaminen”, joka ei ole aikaisemmin ollut esillä hallintasuunnitelman valmisteluvaiheessa. Nykytilanteessa Liikenneviraston hallinnoima Lempäälän kanava jäätyy täysin ja sulatukseen käytetään erilaisia toimenpiteitä. Lempäälän kanava on oleellinen
osa Vanajaveden säännöstelyä ja siksi myös tärkeä osa Pirkanmaan keskeisiä järvisäännöstelyjä,
joilla ehkäistään Kokemäenjoen alaosan tulvariskejä. Mahdollisuus käyttää kanavaa talvella palvelee varautumista Poria uhkaaviin hyydetulviin ja parantaa lisäksi talviaikaista säännöstelyä.
Hallintasuunnitelmassa korjauksia tai lisäyksiä vaativat kohdat:
Merkittävimpien taajamien taulukossa 2.1 tulisi mainita Pirkkala kohdassa Vanajaveden – Pyhäjärven alue ja Toijalan taajama on osa Akaan kaupunkia.
Havaittujen virtaamien taulukkoon 2.4. (hallintasuunnitelma s.11) tulisi tarkentaa, että Näsijärven
vedenkorkeuden havainto vuodelta 1899 on mitattu Muroleessa ja Keurusselän havainto on mitattu
Kolhossa sekä Vanajaveden havainto on mitattu Hämeenlinnassa.
Vuosina 1999-2003 toteutettu säännöstelyn kehittämisselvitys saa jatkoa vuosina 2015-2016, jonka
aikana päivitetään vuonna 2004 asetettuja suosituksia. Tätä seikkaa ei ole mainittu sivun 23 tekstiosuudessa.
Iso-Kuloveden eli Lieko-, Rauta- ja Kuloveden säännöstelyn käytännön toteuttaja on UPM-Kymmene
eikä PVO-Vesivoima Oy kuten taulukossa 2.8 (hallintasuunnitelma s.24) todetaan.
Sastamalan kaupungin Vammalan taajamassa sijaitseva Roismalahden penger, joka kuuluu 1-luokan patoihin, tulisi mainita hallintasuunnitelman sivulla 28 1-luokan patojen luettelossa. Se on mainittu jo taulukossa 2.10.
Hallintasuunnitelman luvussa 3.1.1. on esitetty Porin ja Huittisten tulvavaarakartat. Näiden lisäksi
Pirkanmaalla on laadittu 12 tulvavaarakarttaa suurimmista järvistä sekä Vammalan taajamasta. Järville on laadittu vesihuollon tulvariskikartoitus, joka valmistui alkuvuonna 2015. Lisäksi kartoitetaan
muita tulvariskejä vuoden 2015 aikana.
Hallintasuunnitelma vesienhoidon näkökulmasta
Tulvariskien hallintasuunnitelma ja vesienhoitosuunnitelma tulee lain mukaan yhteensovittaa. Vesienhoidosta olisi suunnitelmassa voinut olla oma lukunsa, jossa olisi kuvattu toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa ja kuvata suurimmat vastakkaiset tavoitteet. Vaikutusten
sanallisessa kuvauksessa liitteessä 9 asiaa on käsitelty yhdessä muiden vaikutusten kanssa. PIRELY huomauttaa, että vesienhoidon tavoitteena on paitsi hyvä ekologinen myös kemiallinen tila.
Esimerkiksi Kokemäenjoella on sedimentissä raskasmetalleja, jotka voivat vaikuttaa hallintatoimien
toteutettavuuteen. Ekologinen tila kattaa myös kalaston ja ravut, mitä suunnitelmassa ei juurikaan
ole huomioitu.

Vaikutusarvio (luku 5 ja liite 9)
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Vaikutusarvioissa ympäristövaikutuksia ei ole tarkasteltu joka kohdassa samalla tavalla erityisesti
välillisten vaikutusten osalta ja ne tulee yhdenmukaistaa. Esimerkiksi tulvien huomioon ottaminen
kaavoituksessa ja rakennuslupapäätöksissä todetaan, että ei ole suoria ympäristövaikutuksia, mutta
ottamalla tulvat huomioon voidaan estää ympäristöriskejä. Ympäristölupa-kohdassa on ainoastaan
todettu, että ei vaikutuksia, vaikka sillä vastaavasti ohjataan toiminnan sijoittumista ja riskejä. Muita
vastaavia kohteita on esim. vesihuollon laitteistojen sijoitus pois tulva-alueelta ja teollisuuslaitosten
turvallisuussuunnitelma.
Toimenpiteessä padotus- ja juoksutusselvitys on esitetty vedenpinnan laskemista Pirkanmaan järvialtailla syksyllä. Vaikutusarvioissa on ristiriita ja lisäksi tarkastelu on tehty varsin suppeasti. Taulukossa 5.11 veden laadulle on esitetty positiivista vaikutusta +2 ja liitteessä 9 todetaan, että toimenpide on VHS-tavoitteiden vastainen, mutta ei vaikutusta VHS-tavoitteiden saavuttamiselle. PIRELY
huomauttaa, että sekä Vanajavedellä että erityisesti Pyhäjärvellä on suljettuja ja matalia lahtialueita,
joissa vesitilavuus on merkittävä vedenlaatuun vaikuttava tekijä ja joiden tila on jopa välttävä. Myös
syyskutuisiin kaloihin kohdistuu vaikutus.
Osana toimenpiteiden seurantaa (luku 6.3) tulisi tarkastella myös vesienhoitosuunnitelmien ja hallintasuunnitelmien yhteensovittamisen onnistumista.
Hallintasuunnitelma luonnonsuojelun näkökulmasta
Merkityksellisiksi ympäristöiksi suunnitelmassa on tunnistettu Natura- ja suojelualueet. Kokemäenjoen vesistöalueella on 35 vesienhoidossa erityisalueeksi nimettyä Natura-aluetta, joista kolme sijoittuu merkittävien tulvariskialueiden läheisyyteen tai vaikutusalueelle Satakunnassa. Suunnitelmassa ei ole kuitenkaan luetteloitu kaikkia sen vaikutusalueella eli Kokemäenjoen vesistöalueella
sijaitsevia Natura-alueita. Suunnitelmaan tulee sisällyttää kartta Natura-alueista.
Suunnitelman kannalta keskeiset suojelualueet Pirkanmaalla
Pirkanmaalla, Sastamalan kaupungissa, sijaitsee Kokemäenjoen pääuomassa Kilpikosken
(FI0358001) Natura 2000 -alue ja Kokemäenjokeen laskevan Kilpijoen rannassa Kilpijoen ranta-niminen (FI0358003) Natura-alue. Molemmat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat kohteet ovat suojeltu
luontodirektiivin perusteella. Kilpikosken suojelun perusteena on Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppi ja Kilpijoen rannan suojelun perusteena on lietetatar-kasvi. Molemmilla Naturakohteilla alueen fyysinen muuttaminen on haitallista alueen suojelun perusteelle. Kilpikoski kuuluu
myös koskiensuojelulain mukaisiin vesistön osiin. Suojeluarvot tulee huomioida esim. hyydepatojen
purkamisessa tai muissa fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvissa toimenpiteissä. Suunnitelman ympäristöselostuksessa Huittisten alueen tulvilla ja sinne kohdistetuilla toimenpiteillä tunnistetaan olevan vaikutusta em. kohteisiin.
Pirkanmaalla tulee erityisesti tunnistaa ja arvioida jatkosuunnitellun reunaehdot Natura –alueiden
suojeluperusteena olevan linnuston kannalta (esim. Ahtialanjärvi sekä Vanajaveden lintualueet)
sekä EU:n tiukasti suojellun lajin, lietetatarin osalta (esim. Kilpijoen rannan ja Näsijärven, Kapeenlahden rannan kohteet, Pyhäjärven rannat ja Vanajaveden lintuluodot).
Toimenpiteiden vaikutusarviointi (ympäristöselostuksen luku 6)
Ympäristöselostuksen taulukossa 3 (s. 17) esitetään, että toimenpiteellä ”Padotus- ja juoksutusselvityksen laadinta Kokemäenjoen keskeisille vesistösäännöstelyille” ei ole mitään luontovaikutusta.
Kuitenkin toimenpiteen toteutus voi aiheuttaa vaikutuksia, jos nykyisiä vesitalouslupia mahdollisesti
muutetaan padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella. Jäiden hallinnan sekä hyyde- ja jääpatojen
ehkäisemisen osalta on liitteessä 9 spekuloitu erilaisilla toimenpiteillä, joihin kuuluu myös jääpatojen
purkaminen kaivamalla tai räjäyttämällä sekä jäänpidätysrakenteiden rakentaminen. Tällaisilla toimenpiteillä voi olla luontovaikutuksia, vaikka suunnitelmassa vaikutukset on arvioitu nollaksi. Osana
toimenpiteiden seurantaa (luku 6.3) tulisi tarkastella myös hallintasuunnitelman vaikutusta Naturaalueisiin.
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SOVA-lain mukainen arviointi ja ympäristöselostus
Hallintasuunnitelman ympäristövaikutukset on laadittu SOVA-lain mukaan integroimalla vaikutustenarviointi osaksi tulvariskien hallintasuunnitelmaa tulvariskien hallintalain mukaisesti (TRHL 17§).
Merkitykselliset ympäristönsuojelutavoitteet (ympäristöselostus luku 4)
Ympäristöselostuksessa ei ole esitetty Pirkanmaalla laadittuja selvityksiä ja ohjelmia, joilla on liityntää tulvariskien hallintaan. Vuonna 2014 valmistuneen Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian tarkoituksena on esittää keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai siitä hyötymiseksi. Strategian on tarkoitus ohjata hankerahoitusta kohti strategian tavoitteita. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategiassa on lisäksi otettu huomioon vuonna 2010 valmistunut Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia. Lisäksi tulvariskien hallinta liittyy osaltaan Pirkanmaan ympäristöohjelmaan (2011), kansalliseen vesitalousstrategiaan (2011) sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaan (2012).
Suunnitelman vaikutukset (ympäristöselostus luku 6)
Toimenpiteiden vaikutukset on koottu vaikutustyypin mukaan ympäristöselostuksen taulukoihin,
joissa vaikutusten merkittävyyttä kuvaa 5-portainen asteikko. Kussakin taulukossa on taulukoiden
tulkintaa hyvin tukeva sanallinen lisätietokohta ja taulukon lopussa on yhteenveto vaikutuksista. Merkittävyys voi olla samanaikaisesti sekä myönteinen ja kielteinen. Taulukon väriasteikolla tällaista tilannetta ei kuitenkaan voi kuvata vaan tilanne on avattava lisätiedoissa. Tietyissä kohdissa, esimerkiksi vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan, luokitus on nolla, mutta lisätiedossa ristiriitaisesti todetaan vaikutusten muuttavan Pispan kulttuurihistoriallista maisemaa. Mahdolliset vastaavan kaltaiset ristiriidalta vaikuttavat arviot tulisi avata kunkin taulukon loppuyhteenvedossa riittävän laajasti.
Toisaalta hallintasuunnitelmassa vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu 9-portaisella asteikolla. Esimerkiksi sivun 46 taulukossa 5.9. edellä mainittu Säpilän oikaisuun liittyvä maisemavaikutus olisi
tällä asteikolla -1 (ympäristöselostuksessa se on nolla). Asteikot ovat varmaan perusteltuja kumpaankin tilanteeseen, mutta vaativat lukijalta tarkkuutta. Asteikkojen valintaa ja erilaisuutta sekä niiden keskinäistä tulkintaan olisi ollut hyvä avata kummassakin raportissa ymmärrettävyyden varmistamiseksi.
Laajan arviointiaineiston kokoaminen selkeisiin taulukoihin on ollut toimiva tapa tuottaa päätöksentekoa tukevaa ympäristövaikutustietoa. Hallintasuunnitelmassa on lisäksi taulukoitu mm. toimenpiteiden tulvasuojeluhyödyt samaan taulukkoon ympäristövaikutusten kanssa.
Vertailu
Vaihtoehdon VE0 vaikutuksista olisi suositeltavaa esittää vastaavasti yhteenvetotaulukko helpottamaan vertailua. VE0:ssa on erilaisia myönteisiäkin vaikutuksia, joita ei esitetä tasapuolisesti vaihtoehdon VE1:n kanssa. Selvennys on tarpeen, koska ympäristöselostuksen mukaan näihin myönteisiksi arvioituihin vaikutuksiin kohdistuu VE1:stä haittoja. VE0 on jäänyt nyt ympäristöselostuksen
raportoinnissa hallintasuunnitelmalla lähtökohtaisesti tavoiteltujen tulvan hallinnanmyönteisten vaikutusten varjoon.
Hallintasuunnitelman toteuttamisen aiheuttamisen merkittävien haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
poistaminen (ympäristöselostus luku 7)
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on kyse riskien hallinnasta. Suunnitelmasta ja ympäristöselostuksesta ei siten päätellä, voidaanko tulvariskit poistaa ja ehkäistä kokonaan.
Ympäristöselostuksessa vaihtoehdon VE1 taulukoiden mukaan kielteisiä tai erittäin kielteisiä ympäristövaikutuksia aiheutuisi Porin ja Huittisten tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta. Ympäristöselostuksessa ei ole esitetty haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä juurikaan tietoa toimenpidekohtaisesti. Tietojen puutetta perustellaan toimenpiteiden suunnitteluvaiheella. Taulukoiden lisätiedoissa viitataan vaikutusten arviointiin vasta lupamenettelyissä, eikä tässäkään yhteydessä
mainita haittojen estämistä.
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Ympäristöselostuksessa olisi voinut luoda ohjeita tarkentavaan arviointiin, erityisesti merkittävien
haittojen poistamiseen hyvällä suunnittelulla ja tarvittaessa vaihtoehtojen tarkastelulla hankevaiheissa. Hallintasuunnitelman laajuus ja luonne huomioon ottaen tulee estää haitalliset yhteisvaikutukset. Haittojen estämisessä tuleekin ilmi eri vastuutahojen yhteistyö myös ei toivottujen haittojen
estämisessä.
Jatkosuunnittelu ja tarkentuvat arvioinnit
Lausunnon alkupuolella esitettyjä tarkennuksia vaikutusten arvioinneista tulevat huomioon otettavaksi jo tulvariskien hallintasuunnitelman viimeistelyssä.
Ympäristöselostuksen johdannossa (s. 2) todetaan, että Porin alueella sijoittuvien toimenpiteiden
eteenpäin viemiseen kuuluvat suunnittelun lisäksi erilaiset hankekohtaiset lupaprosessit, joiden yhteydessä arvioidaan mm. ympäristövaikutuksia. Porin tulvasuojelun ja Säpilän oikaisun merkittävät
vaikutukset kohdistuvat VARELYn alueelle. Porin tulvasuojelusta on aikaisemmin ollut YVA-menettely. Näiden toimenpiteiden mukaan lukien läjitysten mahdollinen tarkastelu YVA-lain mukaisessa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä jää VARELYn YVA-yhteysviranomaisen tehtäväksi (mikäli se ei ole YVA-lain 6a § mukaan osallistunut hankkeen suunnitteluun).
Pidätyskyvyn hallintaa ei lähtökohtaisesti oleteta toteutettavan siten, että toimenpiteestä aiheutuisi
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Pirkanmaalla, eikä YVA-lain soveltamisen tarkastelu ole
siten tässä vaiheessa tarpeen. SOVA-laki tulee mahdollisesti sovellettavaksi joidenkin toimenpiteiden osalta, esimerkiksi vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys.
Osallistuminen
Tulvariskien hallintasuunnitelman osallistumiseen on monipuoliset mahdollisuudet. Internet-sivuilla
on nähtävissä lainsäädännön edellyttämät hallintasuunnitelmaa edeltäneet suunnittelu- ja hyväksymisvaiheet ja selitetty niiden kytkeytyminen hallintasuunnitelmaan. Sivut tukevat hyvin pitkän suunnitteluprosessin kokonaisuuden hahmottamista ja seurantaa sekä osallistumista.
Mielipiteiden antamiseen on mahdollisuus maaliskuun 2015 loppuun asti. Mahdolliset mielipiteet Pirkanmaan alueelta ympäristöselostuksesta eivät ole vielä käytettävissä ja otettavissa huomioon
näissä PIRELYn kommenteissa.
Hallintasuunnitelmaan tulisi lisätä yhteenveto kuulemisesta, annetuista lausunnoista ja kannanotoista sekä niiden vaikutukset hallintasuunnitelmaan.
Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksessa Vesienhoito- ja vesivarat, Rakennetun ympäristön
sekä Luonnonsuojelu ja YVA yksiköissä.

Vastine
Hallintasuunnitelma alueiden käytön näkökulmasta
Maakuntakaavojen kuvausta täydennetään lausunnossa esitetyllä analyysillä tulvariskien huomioimisesta. Rakennusperintökohteita ei ole katsottu tarpeelliseksi mainita tarkemmin, koska suunniteluilla toimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta kohteisiin. Maisema-alueet lisätään suunnitelmaan.
Kuntakaavoitusta koskevat ehdotukset sisällytetään toimenpiteeseen ”Tulvien huomioon ottaminen
kaavoituksessa ja rakennuslupapäätöksissä” ja sen seurantaan. Ympäristöselostuksen vaikutusarvioita tullaan selkeyttämään.
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Hallintasuunnitelma vesivarojen käytön ja hoidon näkökulmasta
”Tulvakarttojen päivitykset” toimenpiteeseen lisätään maininta reaaliaikaisten tulvakarttojen edistämisestä mahdollisuuksien mukaan. Reaaliaikaisia tulvakarttojen laatimisen mahdollisuuksia on selvitetty viime vuosien aikana useaan otteeseen, mutta toistaiseksi niiden laatiminen on osoittautunut
hyötyihin nähden liian suureksi työksi. Tekniikan ja laskentamenetelmien kehittyessä sekä kartoitusaineiston lisääntyessä niiden laatiminen voi jatkossa olla mahdollista.
Toimenpidettä ”Vedenpidätyskyvyn parantaminen valuma-alueilla ja luonnonmukainen valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta” täsmennetään lausunnon perusteella. Lausunnossa esitetty toimenpide ”Lempäälän kanavan jäänhallinnan kehittäminen” sisällytetään suunnitelman toimenpiteeseen
”Jäiden hallinta sekä hyyde- ja jääpatojen ehkäiseminen”.
Suunnitelmaan tehdään lausunnossa esitetyt korjaukset ja lisäykset.
Hallintasuunnitelma vesienhoidon näkökulmasta
Hallintasuunnitelman toimenpiteiden arviointia ja seurantaa tarkistetaan lausunnossa esiin tuotujen
seikkojen perusteella.
Hallintasuunnitelma luonnonsuojelun näkökulmasta
Suunnittelualueen Natura- ja suojelualueet tullaan tarkastamaan ja esitetään kartalla. Jää- ja hyydepatojen purkamista on toteutettu menneissä tulvatilanteissa useaan otteeseen kaivinkoneilla kaivamalla ja räjäyttämällä. Toimenpiteitä on toteutettu myös Natura-alueilla, eikä niillä ole havaittu olevan
mitään vaikutusta jokiympäristöön tai Natura-alueisiin. Toimenpiteet kohdistuvat yksinomaan joessa
olevaan hyyteeseen tai jääpatoon. Toimenpiteeseen ”Jäiden hallinta sekä jää- ja hyydepatojen purkaminen” lisätään kuitenkin maininta, että toimittaessa Natura-alueella tulee toimenpiteen mahdolliset vaikutukset selvittää yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojelusta vastaavan tahon kanssa
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Ympäristöselostuksessa on virheellisesti mainittu, että toimenpiteillä on vaikutusta Natura-alueisiin
Äetsässä. Toimenpiteillä on vaikutusta Kokemäenjoen Natura-alueeseen, joka sijaitsee Kokemäellä
ja Huittisissa. Sastamalassa (Äetsässä) sijaitseviin Kilpikosken ja Kilpijoen ranta Natura-alueisiin
esitetyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta. Virhe korjataan.
Ennalta arvioiden millään hallintasuunnitelman toimenpiteellä ei ole vaikutuksia Pirkanmaalla sijaitseville Natura-alueille. Natura-alueet ja niiden luontoarvot tulee kuitenkin ottaa huomioon myös toimenpiteiden jatkosuunnittelussa. Mikäli jatkosuunnittelussa ennakkoarviosta poiketen tunnistetaan
vaikutuksia Natura-alueisiin, ne tulee asianmukaisesti arvioida.
Padotus- ja juoksutusselvityksen laatimisella itsellään ei ole mitään luontoon kohdistuvia vaikutuksia.
Tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida selvityksen perusteella mahdollisesti toteutettavien lupamuutosten vaikutuksia. Selvityksen johdosta mahdollisesti tapahtuvien muutosten johdosta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan jatkosuunnittelussa.
Hallintasuunnitelman Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten seuranta sisällytetään osaksi suunnitelman seurantaa.
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SOVA-lain mukainen arviointi ja ympäristöselostus
Ympäristöselostukseen lisätään lausunnossa esitetyt lisäykset merkityksellisiin ympäristönsuojelutavoitteisiin. Suunnitelman ja ympäristöselostuksen vaikutusten arviointia ja 0-vaihtoehdon vaikutuksia tullaan tarkistamaan ja selkeyttämään. Ympäristöselostuksen haitallisten vaikutusten ehkäisyä
kuvaavaa lukua tarkennetaan. Tarkemmat arviot ympäristövaikutuksista ja toimet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi voidaan tehdä kuitenkin vasta kun toimenpiteistä on tehty tarkemmat
suunnitelmat. Tällä hetkellä voidaan antaa pääosin vasta suuntaa-antavia arvioita.
Arviot yksittäisten toimenpiteiden YVA ja SOVA tarvetta on arvioitu toimenpiteen toteutettavuuden
arvioinnissa. Padotus ja juoksutusselvityksen sanalliseen kuvaukseen (liite 9: padotus- ja juoksutusselvitys) lisätään maininta mahdollisesta SOVA:n tarpeesta. Kunkin toimenpiteen lopullisen YVA:n
tai SOVA:n tarpeen ratkaisee ao. ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomainen.
Hallintasuunnitelmaan lisätään yhteenveto kuulemisesta, annetuista lausunnoista ja kannanotoista
sekä niiden vaikutuksesta suunnitelmaan.

Hämeen ELY-keskus
ELY-keskus on osallistunut hallintasuunnitelman valmisteluun Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. Yhteistyö tulvaryhmässä on toiminut ELY-keskuksen näkökulmasta kiitettävästi.
Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta ELY-keskus pitää hyvänä ja kattavana. ELY-keskuksella
ei ole huomautettavaa tulvariskien hallinnalle asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi.
Vesienhoidon tavoitteiden kannalta tärkeää on se, että vesistöihin tulevaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta vähennetään kaikin mahdollisin keinoin. Tätä tulevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen toimenpiteet vedenpidätyskyvyn parantamisesta valuma-alueilla ja luonnonmukainen valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta.
Hallintasuunitelman jatkotyönä käynnistyvä padotus- ja juoksutusselvitys koskee myös Hämeen toimialueella olevia suuria järviä, kuten Tammelan Pyhäjärveä, Vanajavettä ja Mallasveden Hauhon
reittiä. ELY-keskus pitää selvitystä tärkeänä, sillä vesistösäännöstelyjen kehittämisen ja yhteensovittamisen tarve on jo nyt olemassa ja kasvaa ilmastonmuutoksen myötä.

Patoturvallisuusviranomainen (Hämeen ELY-keskus)
Kaikki tulvariskien hallintasuunnitelmat sisältävät kappaleen Tulvariskien ja niiden hallinnan huomioonottaminen säädösten mukaisissa menettelyissä. Kappaleessa kerrotaan myös patoturvallisuuslaista ja tähän yhteyteen tulisi tehdä seuraavat lisäykset (sinisellä):
Patoturvallisuuslaissa (494/2009) säädetään patojen rakentamisen, kunnossapidon ja käytön turvallisuudesta.
Patoturvallisuuslakia täydentää patoturvallisuusasetus (319/2010). Patoturvallisuuslain piiriin eri luokkiin kuuluvia vesistö- ja jätepatoja on Suomessa noin 455 (patoturvallisuuden tietojärjestelmä). Näihin sisältyvät myös
maanpäälliset kaivospadot ja tulvapenkereet. Patoturvallisuusviranomaisina toimivat ELY – keskukset (Häme,
Kainuu, Lappi), mutta padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii
suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Padot on luokiteltu niiden aiheuttaman vahingonvaaran mukaan kolmeen luokkaan. 1-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain vähäistä vaaraa. Mikäli padon sortumasta ei aiheudu vaaraa, voidaan pato jättää luokitte-
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lematta. Patoturvallisuuslain 11 §:n mukaan padon omistajan on kuitenkin huolehdittava myös luokittelemattomien patojen kunnosta, käytöstä ja onnettomuuksien ehkäisemisestä. Meren rannoille tehtävien tulvapenkereiden rakennetta ja toimintaa koskevat samat periaatteet kuin vesistöjen tulvapenkereitä. Tulvapenkereet rakennetaan tapauskohtaisesti tehtyjen suunnitelmien mukaan. Tulvasuojelua varten tehty pysyvä penger suunnitellaan kuten vastaava pato ottaen huomioon mm. patoturvallisuuslain 6 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset.
Tulvapenkereiden suunnittelussa huomioitava erityispiirre on padotuksen lyhytaikaisuus. Tulvapenkereen hydrologisen mitoituksen määrittelee haluttu tulvasuojelutaso. Uusia tulvapenkereitä rakennettaessa on niistä toimitettava tiedot hyvissä ajoin alueelliselle patoturvallisuusviranomaiselle. Tietoihin tulee sisällyttää alustava
arvio penkereen vahingonvaarasta, jolloin patoturvallisuusviranomainen tekee päätöksen penkereen luokituksesta/ luokitustarpeesta. Patoturvallisuuslaissa säädetään pato-onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnasta onnettomuustilanteessa. Korkeimman vahingonvaaraluokan (1-luokan) padoille tulee laatia lain 12 §:n
mukaan vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa esitetään padon omistajan toimenpiteet onnettomuustilanteessa. Pelastusviranomaisten vastuulla on pelastustoiminta sekä pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman laatiminen niille padoille, joille se katsotaan tarpeelliseksi.

Pysyviä tulvapenkereitä rakennettaessa on niistä toimitettava tiedot hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista patoturvallisuusviranomaiselle lausuntoa varten. Tietoihin tulee sisällyttää alustava
arvio penkereen vahingonvaarasta, jolloin patoturvallisuusviranomainen tekee päätöksen penkereen luokitustarpeesta.

Vastine
Lisäykset sisällytetään hallintasuunnitelmaan.

Liikennevirasto
Yleishuomiona Suomen alueelle laadituista tulvariskien hallintaohjelmista mainittakoon, että ne ovat
rakenteeltaan varsin raskaita, osittain hieman ristiriitaisia. Suunnitelmien laatimisen prosessi on kuvattu hyvin tarkasti, käyty läpi alustavat mahdolliset toimenpiteet, niiden vaikutukset, mahdolliset
karsimiset ja vasta lopussa lopulliset toimenpiteet. Tämä saa aikaan sen, että lukija ei helposti hahmota lopullisia toimenpiteitä. Suunnitelmien pitäisi olla tiiviitä ja kertoa oleellisimmat asiat. Käydyn
prosessin kuvaukset kuuluisivat taustaraporttiin tai muuhun taustamateriaaliin. Muutamasta tulvariskien hallintasuunnitelmasta on tiivistelmä, mikä on hyvä asia. Tiivistelmässä tulee ilmetä selkeästi
lopulliset valitut tulvariskien hallintatoimet ja vastuulliset toteuttajat.
Liitteen 8 taulukossa 1 on esitetty mahdollisena tulvariskin vähentämiskeinona tiepenkereiden korotus ja suojaus (on merkitty oranssilla); kuitenkin saman liitteen taulukossa 2 tämä keino on jätetty
pois, koska ei ole sopivia kohteita ja ei ole taloudellisesti järkevä. Ilmeisesti taulukossa 1 on virhe, ja
tämä kohta pitäisi olla merkitty punaisella.
Liikennevirasto on sopinut Porin kaupungin kanssa, että Ruosniemen rataa voidaan käyttää tarvittaessa tulvavallina teollisuusalueen suuntaan. Rumpujen lähelle on kasattu materiaalia, jolla voidaan
tukkia rumpujen suuaukot tarvittaessa. Pori–Ruosniemi -radalla ei ole nykyään säännöllistä liikennettä.

Vastine
Hallintasuunnitelman laadintaa, sen sisältöä ja esitettyjen toimenpiteiden arviointitapaa on ohjeistettu maa- ja metsätalousministeriön vetämän valtakunnallisen tulvariskien hallinnan suunnittelun
koordinointiryhmän toimesta. Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta on
laadittu tiivistelmä.
Liitteen 8 taulukossa 1 ei ole virhettä. Taulukkoon 1 oranssilla merkityt toimenpiteet eivät karsiutuneet heti pois, vaan ne otettiin jatkotarkasteluun. Jatkotarkastalelussa hallintasuunnitelmasta pois
jätetyt toimenpiteet on esitetty taulukossa 2.
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Satakunnan museo
Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Satakunnan Museon lausuntoa Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Suunnitelmassa esitellään vesistöalueen olosuhteet ja
kuvataan merkittävimmät tulvariskialueet Huittisissa ja Porissa sanallisesti ja useina karttaesityksinä.
Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet sekä varsinaiset tulvasuojelutoimenpiteet on esitetty teksti- ja
taulukkomuodossa, jossa eri toimenpiteiden hyötyjä ja mahdollisia muita vaikutuksia on voitu arvioida. Suunnitelman liitteenä on lisäksi erillinen ympäristöselostus.
Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulvien ja tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutuksia
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön on arvioitu lähinnä toimenpiteitä esittelevissä taulukoissa. Erittäin harvinaisenkaan tulvan ei ole katsottu muodostavan merkittävää vaaraa kulttuuriperintökohteille. Myös tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutukset kulttuuriperinnölle on suunnitelmassa
todettu vähäisiksi. Syynä todettujen vaikutusten vähäisyyteen lienee erityisesti se, että suunnitelmassa (s. 9) ja siihen liittyvässä ympäristöselostuksessa (s. 10) kulttuuriperinnöksi on tunnistettu
ainoastaan maailmanperintökohteet (ei ole Kokemäenjoen valuma-alueella), linnat (valuma-alueella
Hämeenlinna) ja valtion rakennusperintökohteet, joita selostuksen mukaan alueella olisi 190 kpl.
Selostuksesta ei käy ilmi, mitä niillä tarkoitetaan.
Satakunnan Museo katsoo, että erityisesti pysyviä muutoksia ympäristöön aiheuttavien tulvasuojelutoimenpiteiden (Porin lisäuoma, Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt, olemassa olevien uomien
ruoppaukset Porin keskustan alueella, Kokemäenjoen suiston ruoppaus Pihlavanlahdella sekä Säpilän oikaisu-uoman rakentaminen Kokemäellä) alueilta tulee kulttuuriperintö ja maiseman sekä kaupunkikuvan arvot käsitellä huolella ympäristöselostuksessa ja välittää ne sieltä myös itse suunnitelmaan. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä on näillä alueilla
useita ja lisäksi parhaillaan käynnissä olevan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
täydennysinventoinnissa on Satakunnasta esitetty aiemmasta olennaisesti laajentunut Kokemäenjoen maisema-alue, joka kattaa Kokemäenjoen uoman ja ranta-alueita sekä Porissa että Kokemäellä. Alkuperäisen aikataulun mukaan valtioneuvoston pitäisi hyväksyä uudet maisema-alueet vielä
tämän vuoden aikana. Tulvasuojelutoimenpiteiden maisemavaikutuksia ja vaikutuksia kulttuuriympäristöön tuleekin ennen hankkeiden toteuttamista selvittää. Selvitystarve tulee kirjata sekä itse
suunnitelmaan että myös ympäristöselostukseen.
Ehdotetuissa vesiväylien ruoppauksissa vaikutuksia vedenalaiseen kulttuuriperintöön ei ole arvioitu
tai edes mainittu. Toki monet uomat on historiansa aikana jo ruopattu useaan kertaan, mutta uusiakin
perkauksia ehdotetaan. Vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioonottaminen ja vaikutusten selvittäminen toteutettavien hankkeiden yhteydessä tulee vähintäänkin mainita suunnitelmassa.
Säpilän oikaisu-uoman rakentaminen Kokemäelle ehdotetaan toteutettavaksi. Uoman todennäköisellä rakentamisalueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös,
Pispan kivikautinen asuinpaikka (Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä numerolla 271010016).
Ennen rakentamista alueella on toteutettava arkeologisia tutkimuksia. Tutkimuskustannukset voivat
olla huomattavat riippuen toteutettavaksi valittavasta linjauksesta. Tutkimustarve tulee mainita suunnitelmassa ja huomioida myös alustavassa kustannusarviossa (liite 9).

Vastine
Suunnitelma ja ympäristöselostus päivitetään Satakunnan museon esittämillä selvitys- ja tutkimustarpeilla. Rakennusperintökohteita kuitenkaan katsota tarpeelliseksi luetella suunnitelmassa, koska
tulvilla ei ole niihin vaikutusta.

Pirkanmaan maakuntamuseo
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Erittäin positiivista on se, että asiaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena, jolloin kulttuuriympäristökin
on helpompi huomioida suunnittelussa. Ehdotuksessa ollut kulttuuriperinnön suojaaminen tulvatilanteissa on erittäin kannatettavaa, samoin padotus- ja juoksutusselvityksen laadinta Kokemäenjoen
keskeisille vesistösäännöstelyille.
Kiinteitä muinaisjäännökset ovat laintasoisesti rauhoitettuja ympäristöarvoja, jotka rajoittavat tai estävät maankäytön paikassaan. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu siihen kajoaminen muinaismuistolain vastaisella tavalla on kielletty. Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu lisäksi suoja-alue, joka on tarpeen muinaisjäännöksen säilymiseksi sekä sen laadun
ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille (MML 1 ja 4 §). Ajantasaiset
tiedot Pirkanmaan kiinteistä muinaisjäännöksistä saa maakuntamuseosta. Maankäytön suunnitteleminen tällaisten kohteiden välittömään läheisyyteen saattaa edellyttää arkeologisia koetutkimuksia
ennen rakentamista. Riittävän etäisyyden arvioi tapauskohtaisesti museoviranomainen.
Muinaisjäännökset ja rakennukset sijaitsevat usein vesistöjen varsilla tällöin tulvat ja rantojen eroosio on uhka niiden säilymiselle. Myös jotkut ehdotetut parantamistoimenpiteet kuten rantojen pengertäminen voi huonontaa maisemaa tai kulttuuriympäristöä, samoin padot ja muut rakenteet.
Muinaisjäännösten kohdalla tulvat voivat vahingoittaa niitä, varsinkin metalliesineet voivat maaperän
kosteusvaihtelujen takia altistua korroosiolle. Tulvariskien hallinnan vaatimissa mahdollisissa maisemaa muokkaavissa toimenpiteissä tulee varmistaa, etteivät Kokemäenjokivarren valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvot vaarannu.

Vastine
Suunnitelmaan ja ympäristöselostukseen lisätään maininta selvitys- ja tutkimustarpeista rakenteellisten toimenpiteiden jatkosuunnittelun osalta.

Keski-Suomen museovirasto
Suunnitelmassa paneudutaan pääosin valtakunnallisen tason tulvariskialueiden Porin kaupungin ja
Huittisten tulvariskialueiden erityisongelmien kuvaukseen ja ratkaisuihin. Vesistöalueen muita tulvariskialueita koskevia riskejä hahmotetaan sijaintikartan avulla ja taulukkoaineistoin. Riskien ennakointia ja torjuntaa ohjataan yleispiirteisesti. Keski-Suomen museon mielestä Keski-Suomen maakunnan alueelle sijoittuvan Kokemäenjoen vesistöaluetta koskevaa paikkakuntakohtaista tietoa tulisi
lisätä, jotta suunnitelmalla olisi todellista merkitystä maakunnan kuntien tulvariskisuunnittelulle. Vesistöalueen vesireittien historiaa ja tulvariskien pitkäaikaista ja pitkävaikutteista hallintaa ei juuri selosteta. Keski-Suomea koskevaa sisältöä on vähän. Keski-Suomen maakunnasta ei ole ollut paikallistuntemusta omaavaa edustajaa tulvaryhmässä. Maakunnallista asiantuntemusta tarvitaan tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteiden yhteensovittamiseksi maakuntakaavatyössä, joka on alkamamassa Keski-Suomessa.
Keski-Suomen museo pitää puutteena sitä, että Keski-Suomen Keuruun reitin sekä Jämsän Längelmäveden vesistöalueita ei juurikaan kuvata tausta-aineistoissa eikä näin ollen suunnitelmasta välity
tavoitteet esimerkiksi Keurusselän ja Kuoreveden valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen tulvariskienhallinnan periaatteiksi. Tulvariskien hallinnan ennakoinnilla vaikutetaan
kaavoitukseen ja rakentamiseen. Keski-Suomen museon mielestä riskienhallinnan suunnittelussa
tulisi huomioida vaikutukset 1900-luvun jälkipuolen rakennusperintöön. Riskianalyysi olisi paikallaan
esimerkiksi Keurusselän rantaan sijoittuvan puolustusvoimilta yrityskäyttöön siirtyneen Valkealahden varuskunta-alueen kulttuuri- ja maisema-arvojen turvaamiseksi. Alueen rakennusperinnön ja
ympäristön arvoja on selvitetty Keski-Suomen museon modernin rakennusperinnön inventointihankkeessa 2012-2014. Arkeologisen kulttuuriperinnön kohteiden osalta Keski-Suomen museolla ei ole
huomautettavaa tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen.
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Vastine
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa keskitytään tulvalain (620/2010) mukaisesti Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävien tulvariskialueiden, Porin ja Huittisten, tulvariskeihin ja niiden ehkäisyyn.
KeskiSuomen alueella ei sijaitse merkittäviä tulvariskialueita. Keuruu on tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna 2011 nimetty muuksi tulvariskialueeksi. Muita kuin merkittäviä tulvariskialueita ei
käsitellä koko vesistöalueen kattavassa tulvariskien hallintasuunnitelmassa, mutta ao. ELY-keskus
voi muuten yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa edistää näiden alueiden tulvariskien hallintaa.
Keski-Suomen ELY-keskukselle ja maakuntaliitolle annettiin mahdollisuus nimetä edustajansa tulvaryhmään, mutta molemmat katsoivat, että suunnitelman toimenpiteet ja niiden vaikutukset ovat
niin vähäisiä Keski-Suomen alueella, ettei edustusta tarvita.

MTK-Satakunta
MTK-Satakunta pitää erittäin hyvänä asiana sitä, että tulvariskeihin varaudutaan tällä tavoin kokonaisvaltaisesti. Vaikka ilmastomallit antavat toisistaan poikkeavia ja epävarmoja tuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksesta hydrologiaan, on selvää, että ilmaston lämpenemisen tuomiin muutoksiin
on varauduttava ja sopeuduttava. Sääilmiöiden ennakoidaan myös ääreistyvän ja sen vuoksi Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelykäytännöissä tulvariskien hallinnalle on asetettava entistä suurempi painoarvo.
Tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteet on toistaiseksi kuvattu varsin yleisellä tasolla, mutta keskeiset asiat on kuitenkin nostettu
esille.
Toimenpiteet on jaoteltu selkeisiin ryhmiin. Tulvariskilain edellyttämällä tavalla on etsitty toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää tulvien todennäköisyyttä sekä ensisijaisesti muita kuin tulvasuojeluranteisiin perustuvia ei-rakenteellisia toimenpiteitä.
Sosioekonomisista vaikutuksista puuttuu tulvariskialueiden maatilatalous. Se on oma erityisalansa,
jossa koti ja työ kytkeytyvät samaan kokonaisuuteen. Siihen liittyvät myös kotieläimet, elintarvike- ja
tuotantotarvikevarastot. Ala hyödyntää luonnonvaroja ja tulvasuojelulla tai tulvien leviämisalueena
käyttämisellä on huomattava merkitys sekä maatilojen talouteen että ihmisten hyvinvointiin.
Tulvariskejä vähentävät toimenpiteet
Tulvariskin huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä ympäristölupapäätöksissä on varsin perusteltua. Valitettavasti molemmilla tulvariskialueilla on runsaasti olemassa olevaa asuntokantaa, jonka suojaamiseen tarvitaan rakenteellisia toimenpiteitä.
Sähkön- ja lämmönjakelun sekä vesihuollon toimiminen on pyrittävä siirtämään pois tulva-alueelta
tai kyettävä suojaamaan vedeltä. Tapaninpäivän myrsky osoitti, kuinka haavoittuvainen yhteiskunta
on näiden toimintojen suhteen. Poikkeuksellisiin sääoloihin voivat liittyä myrsky, voimakas sade ja
tulva samanaikaisesti, joten nämä kaikki on otettava huomioon toimintoja varmistettaessa. Myös
jätevesien pääsy puhdistamoilta vesistöihin on tärkeää estää.

Valmiustoimet
Valmiustoimilla edistetään tulviin varautumista ja vähennetään siten mahdollisen tulvan aiheuttamia
vahinkoja. Ajan tasalla olevat taustatiedot ja valmiussuunnitelmat ovat sujuvien pelastustoimien pe-
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rusedellytys. Liikaa ei voi korostaa eri tahojen toimivaa yhteistyötä sekä vastuiden ja työjaon selkeyttä. Tässä kohtaa voi taas viitata Tapaninpäivän myrskyn kokemuksiin. Esimerkiksi evakuointireittien kunnossapidon tulvan kanssa samaan aikaan sattuvan myrskyn varalta on toimittava. Tulvariskialueilla sijaitsevien maatilojen toiminnan huolto, kotieläinten mahdollinen evakuointi tai elintarvike- ja raaka-ainevarastojen siirto on syytä sisällyttää valmiussuunnitteluun.
Tulvainfopaketin kokoaminen tulvariskialueiden asukkaille on peruteltua. Tulvavaaran tiedostaminen
parantaa toimintavalmiutta todellisen tilanteen sattuessa. Tähän olisi hyvä lisätä viranomaisten järjestämät opastustilaisuudet ja aika ajoin pidettävät päivitystilaisuudet. Asia pysyy paremmin mielessä ja varautumistaso todennäköisesti parempana.
Tulvasuojelutoimenpiteet
Ihminen on toiminnallaan monin tavoin muuttanut vesiuomien luonnonmukaisia virtauksia ja valumaalueiden vesien virtausta vesistöihin. Suunnitelmassa onkin esitetty yhdeksi toimenpiteeksi valumaalueiden vedenpidätyskyvyn parantamista ja luonnonmukaista valuma-aluekohtaista vesivarojen
hallintaa. Ajatus ja tavoite ovat hyödyllisiä. Toimenpide on kuitenkin peltoalueilla ongelmallinen (vettyminen, rakenneongelmat, ravinnehuuhtoumat, työhaitta, taloudelliset menetykset). Esityksen mukaan suurin tarve olisi juuri peltovaltaisilla jokialueilla. Metsäpuolella toimenpiteestä on enemmän
kokemuksia. Jos tällaista halutaan suunnitella ja kokeilla, kohdealueen maanomistajat on ehdottomasti otettava alusta lähtien mukaan suunnitteluun ja heidän mielipiteitään on kuultava.
Porin osalta ruoppaukset ja kiinteistökohtaiset suojaukset ovat perusteltuja. Myös Pihlavanlahden
ruoppaus on perusteltua Kokemäenjoki-uoman vetokyvyn parantamiseksi virtaamien kasvaessa. Lisäuoman rakentamista ei ole perusteltua toistaiseksi sisällyttää tulvariskien hallintasuunnitelmaan.
Harjunpäänjoen alaosan järjestely on peltoalueiden ja ympäristötavoitteiden vuoksi ongelmallinen.
Ensisijainen vaihtoehto tulisi olla tulvasuojelutöiden toteuttaminen uoman nykyisellä paikalla.
Huittisten osalta kiinteistökohtaiset tulvasuojelutoimet ovat kannatettavia. Säpilän oikaisu-uoman rakentaminen on vuosikymmeniä suunniteltu ja valmisteltu, ristiriitoja herättävä toimenpide. Pohjavesija ympäristöhaitoistaan huolimatta se on jäämässä ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi tulvasuojelutoimenpiteeksi Kokemäenjoen keskiosalla muiden vaihtoehtojen karsiuduttua pois.
Toiminta tulvavaara- ja tulvatilanteessa
Tässä esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia. Esimerkiksi hyyde- ja jääpatojen estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä on hyviä kokemuksia.
Lopuksi
Lausunnolla oleva tulvariskien hallintasuunnitelma on alku suunnitelmalliselle varautumiselle Kokemäenjoen tulviin. Tätä työtä on jatkettava vastuutahojen kesken, jotta suunnitelmat toimivat myös
käytännössä, jos ja kun tulvariski konkretisoituu käytännössä. Alueiden asukkaat, mukaan lukien
alkutuotanto, on pidettävä ajan tasalla varautumis- ja toimintaohjeista sekä kuultava myös heidän
arvioitaan tarvittavista viranomaisten tukitoimista kriisitilanteessa.

Vastine
Maatilatalous sisältyy hallintasuunnitelman arvioinneissa ”taloudellisiin vaikutuksiin” ja ympäristöselostuksessa ”maa- ja metsätalouteen”. Toimenpiteiden vaikutuksia maatilatalouteen arvioidaan
uudelleen MTK-Satakunnan lausunnon perusteella.
Valmiussuunnitteluun lisätään maininta siitä, että se pitää sisällään myös tulvariskialueiden maatilojen tarkastelun. Tulvainfopaketti –toimenpiteeseen lisätään opastustilaisuudet.
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Valuma-alueiden vedenpidätyskyvyn parantaminen ja luonnonmukainen valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta edellyttää laajaa yhteistyötä maanomistajien kanssa. Tämä asia lisätään suunnitelmaan.
Porin lisäuoma on sisällytetty suunnitelmaan mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavana toimenpiteenä. Toimenpide ei ole ajankohtainen tämän hallintasuunnitelman aikana v. 2016 – 2021. On
kuitenkin mahdollista ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista riippuen, että toimenpide on tulevaisuudessa tarpeellinen Porin tulvariskien hallitsemiseksi. Toimenpiteen tarpeellisuutta ja ajankohtaisuutta tullaan arvioimaan uudestaan seuraavan kerran tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavalla suunnittelukierroksella vuonna 2020.
Harjunpäänjoen alaosan järjestely on välttämätöntä Porin tulvariskien hallitsemiseksi. Järjestelyn eri
vaihtoehtoihin liittyy kaikkiin myös haitallisia vaikutuksia, joita tullaan jatkosuunnittelussa tarkemmin
arvioimaan. Mahdolliset hankkeen aiheuttamat haitat tullaan kompensoimaan tai korvaamaan.
Sekä Porin lisäuoman että Harjunpäänjoen alaosan järjestelyn 2-vaihtoehdon mukaiset linjaukset
ovat oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisia.

MTK-Ulvila
Hallintasuunnitelman ympäristöselostus (laajan pdf-tiedoston sivulta 67 alkaen) luettelee vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen (Taulukko 8, s. 30, pdf-tiedoston s. 97). Taulukossa katsotaan, että
toimenpiteillä on “0” vaikutus maa- ja metsätalouteen Säpilän oikaisua lukuunottamatta. Listalla on
seuraavatkin toimenpiteet:
- Tulvien huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakennuslupapäätöksissä
- Vedenpidätyskyvyn parantaminen valuma-alueilla ja luonnonmukainen valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta
- Porin lisäuoma
- Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt
Näistä toimenpiteistä on haittaa maanomistajille, vaikka periaatteessa on mahdollista toteuttaa ne
siten, että kaikki niistä aiheutuvat haitat ja menetykset korvattaisiin viljelijöille. Viime vuosien aikana
nähtyjen suunnitelmien valossa näyttää siltä, että Porin läheisyydessä kaikkia muita haittoja huomioidaan herkästi, mutta toimenpiteiden vaikutuksia käytöstä poistuviin viljelysmaihin, peltolohkojen
pirstoutumiseen ja peltotöiden vaikeutumiseen ei suunnitteluvaiheessa huomioida lainkaan. Silloinkin, kun viljelyn haitat otetaan huomioon, ensin minimoidaan kaikkiin muihin ryhmiin kohdistuvat haitat ja lopuksi todetaan että viljelijöille pyritään etsimään vaihtomaata tai korvaamaan haitat muuten.
Esimerkiksi Harjunpäänjoen osalta todetaan “Vaihtoehdossa 1 pientaloja on purettava ja asukkaiden
muutettava muualle. Vaihtoehdossa 2 peltoalueita on lunastettava.” ikään kuin lunastus olisi vain
kustannuskysymys, vaikka lausetta tulisi jatkaa “... mikä pienentäisi ja/tai pirstoisi linjauksen alle jäävien maataloustuottajien toimintaedellytyksiä”.
On luultavaa, että vallitseva asenne maatalousmaata kohtaan Porin seudulla ei pikaisesti muutu
lähitulevaisuudessa. Ei ole perusteltua väittää, ettei yllämainituista toimenpiteistä olisi haittaa maaja metsätaloudelle. Kahden ensimmäisen vaikutus on kielteinen, ja kahden jälkimmäisen erittäin kielteinen maataloudelle. Taulukko tulisi korjata tältä osin.
Se, että Porin mahdollinen lisäuoma roikkuu suunnitelmissa epämääräisenä mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavana ratkaisuna on kohtuutonta erilaisten esitettyjen linjausvaihtoehtojen liepeillä toimivien maanomistajien kannalta. On ymmärrettävää, että kaavoituksella pyritään pitämään
mahdollinen väylä puhtaana kaikenlaiselta rakentamiselta, mutta linjausten reitille osuu monia viljelmiä, jotka ohitusuoman toteutuessa menettäisivät elinkelpoisuutensa kokonaan. Näillä maatiloilla on
jo nyt ollut nähtävissä, että peltojen viljelykuntoon kohdistuvia investointeja on vaikea käynnistää ja
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uudelle viljelijäpolvelle mahdollisesti lankeava tulevaisuus näyttäytyy uhkaavalta. Tulvariskien hallintasuunnitelman muotoilu “Esitetään mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavana hankkeena” on
ehkäpä koko suunnitelman epämääräisin lause, vaikka samalla vaikutukseltaan erittäin raskas ja
ahdistava suurelle viljelijäväestölle. Näin laajassa suunnitelmassa täytyy pystyä tekemään konkreettisempi ja perusteltu päätös niinkin ratkaisevan osan kuin lisäuoman tarpeellisuudesta ja mahdollisesta toteutusajankohdasta. Jos mitään muuta ei uskalleta päättää, on vähin vaatimus kirjata “Ei
ennen 2030” tai vastaava tavoitteellinen aikataulu.

Vastine
Toimenpiteiden vaikutusarvioita tarkistetaan MTK-Ulvilan lausunnon perusteella.
Rakenteellisten toimenpiteiden hyödyt ja haitat tullaan arvioimaan tarkemmin jatkosuunnittelun, kuten vesilain mukaisen lupahakemuksen ja –käsittelyn aikana. Hankkeet on vesilain mukaan suunniteltava ja toteutettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja aiheutuva haitta
on ensisijaisesti kompensoitava ja vasta toissijaisesti korvattava. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan
vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa yhteistyössä ja mahdollisista kompensaatioista ja korvauksista pyritään ensisijaisesti pääsemään neuvotteluratkaisuun jatkosuunnittelun yhteydessä.
Porin lisäuoma ei ole ajankohtainen tämän hallintasuunnitelman aikana v. 2016 – 2021. On kuitenkin
mahdollista ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista riippuen, että toimenpide on tulevaisuudessa
tarpeellinen Porin tulvariskien hallitsemiseksi. Tulvasuojelutoimenpiteet nykyisissä uomissa ovat
erittäin haasteellisia Porin alueen maaperän heikon stabiliteetin vuoksi. Lisäuoma on merkittävin
toimenpide, jolla Porin tulvariskejä voidaan hallita. Toimenpiteen tarpeellisuutta ja ajankohtaisuutta
tullaan arvioimaan uudestaan seuraavan kerran tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavalla
suunnittelukierroksella vuonna 2020. Uuden lisäuoman suunnittelu ja rakentaminen on mittaluokaltaan erittäin suuri hanke, johon kuluu siihen ryhdyttäessä vähintään useita vuosia, todennäköisesti
vuosikymmeniä.

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri
Hallintasuunnitelma sisältää lukuisia luontoarvoja heikentäviä yksityiskohtia, kuten voimassaolevan
Natura-alueen siirron Karvianjoen vesistöön. Lisäksi suunnitelma sisältää Säpilänniemen oikaisukanava hankkeen, joka toteutuessaan mm. muuttaa merkittävästi Kokemäenjoen tämänhetkistä tilaa,
tuhoaa pohjavesialuetta, vaikuttaa haitallisesti Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon sekä Köysikosken lehtojensuojelu alueeseen.
Näin ollen tulvariskien hallintasuunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen esitetyssä muodossaan.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on vanhentunut.
Hallintasuunnitelmassa todetaan että ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on toteutettu 1990 ja
2000-luvuilla. Tuolloin toteutettu YVA ei vastaa enää muuttuneita. YVA tehtiin tuolloin käytännössä
erihankkeelle ja oikaisu-uoma oli tällöin vain osa YVA-alueesta. Kanavointisuunnitelmaakin on muutettu moneen otteeseen YVA:n jälkeen. Alueella on myös tehty uusi rantaosayleiskaava edellisen
YVA:n jälkeen. Tulvariskien hallintasuunnitelmassakin todetaan ja myönnetään arvioinnin epävarmuustekijät.
Lisäksi laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (sova), on
astunut voimaan 01.06.2005 alkaen. Ympäristöselostuksessa, sivu 11 on viittaus sova asetukseen,
mutta suunnitelman selvitykset eivät vastaa lain asettamia vaatimuksia.
Pohjavesialue tuhoutuu.
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Hallintasuunnitelmassa esitetty Säpilänniemen oikaisu-uoma toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi
Säpilänniemen pohjavesiesiintymään ja on näin ollen ympäristönsuojelulain 17 § vastainen toimenpide. (mm. ympäristöselostus sivu 21)
Elohopea ja muut raskasmetallit.
Hallintasuunnitelmassa todetaan, että kaivuutöiden takia Kokemäenjoen pohjasedimentit sekoittuvat
veteen ja aiheuttavat haitallisia yhdisteitä. Suunnitelmasta ei ilmene tutkimustuloksia kalastoon ja
sitä kautta ihmisiin kohdistuvien haittavaikutusten selvittämisestä (sova laki).
Ympäristöselostuksen sivulla 18 todetaankin, että ”suunnittelu on kesken ja eri toteutusvaihtoehtojen
välillä on huomattavia eroja toimenpiteen luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta”.

Vastine
Hallintasuunnitelma sisältää arvion toimenpiteiden vaikutuksista perustuen olemassa oleviin selvityksiin ja asiantuntija-arvioihin. Toimenpiteiden vaikutukset arvioidaan viime kädessä kunkin toimenpiteen jatkosuunnittelussa ja vesilain mukaisen luvan hakemisen yhteydessä. Tällöin myös ratkaistaan, onko luvan myöntämiselle edellytyksiä ja voidaanko toimenpiteitä siten toteuttaa.
Yksittäisten toimenpiteiden YVA-tarpeellisuuden ratkaisee ao. ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomainen. Säpilän oikaisu-uoman osalta ympäristöministeriö on nimennyt YVA-yhteysviranomaiseksi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen. Yhteysviranomainen on katsonut, että uusi YVA ei ole tarpeen.
Tulvaryhmän näkemyksen mukaan hallintasuunnitelma ja siitä tehty ympäristöselostus vastaavat
SOVA-lain asettamia vaatimuksia. Näin on myös mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsonut lausunnossaan.

Hämeen vapaa-ajankalastajapiiri
Yleistä
Kalastus on suosituin suomalainen luontoliikuntamuoto. Terveet hyvinvoivat kalakannat sekä puhtaat vedet luovat hyvät edellytykset kalastuksen harrastamiselle. Vesistön säännöstelyllä on merkittävä vaikutus kalojen lisääntymiseen. Vesien laskut vaikuttavat harrastamiseen, sillä loivilla pohjaosuuksilla veneiden laskeminen vesille hankaloituu.
Vaikutukset kalastoon
Kuten yllä todettiin, niin vesistön säännöstely vaikuttaa kalojen lisääntymiseen. Kevätkuoppa vesistöissä jättää suuria alueita vaille lisääntymismahdollisuuksia. Erityisenä kärsijänä kevätsäännöstelystä ovat hauki, lahna sekä muut särkikalat. Loivilla kivikkorannoilla rapujen suojapaikat vähenevät
ja lajin sisäinen sekä ulkoinen predaatio lisääntyy.

Vaikutukset harrastamiseen
Erityistä haittaa kalastuksen harrastajille aiheuttavat kevät- sekä syyskuopat vesistöissä. Veneen
lasku sekä nosto loivilta rantaosuuksilta käyvät joissain tapauksissa mahdottomaksi. Matalan veden
aikaan perämoottoreiden vauriot kivikosketuksista aiheuttavat vahinkoa.
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Vesien lasku aiheuttaa virtauksia vesitöissä. Erityisesti syyskuopan aikana järvissä olevat piileväkukinnot lähtevät liikkeelle ja päätyvät kalastajien verkkoihin tehden kalastuksesta paikoin mahdotonta.
Hämeen piiri pitää hyvänä pyrkimystä tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Toivomme jatkossa enemmän ennakointia vesistöjen säännöstelyssä, ja pyrkimystä tasaisen vedenkorkeuden saavuttamiseen. Kuten kahtena viime vuotena on jo hyvissä ajoin voitu todeta, että pintasulamisvesiä ei tule,
koska lumipeite on ollut vähäinen. Vähätkin lumet ovat lähteneet suurelta osin haihtumalla. Routavesiäkään ei ole ollut kovin paljon tulossa leutojen talvien vuoksi. Erityisesti tällaisina vuosina kevätkuopan vedenlaskun tulisi olla mahdollisimman vähäistä.

Vastine
Esitetyt näkökohdat koskevat vesistön säännöstelyä. Vesistön säännöstelyä toteutetaan olemassa
olevien säännöstelylupien lupamääräyksien puitteissa. Hallintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä vain padotus- ja juoksutusselvityksen laadinnalla saattaa olla jatkossa vaikutusta säännöstelymääräyksiin. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa lupamääräyksien päivittämistä vastaamaan nykyistä paremmin vallitsevaan ilmastoon ja mahdolliseen ilmastonmuutokseen sekä niiden yhteensovittamista keskenään. Tällaisilla muutoksilla voidaan jatkossa välttää mm. tarpeettomat kevätkuopat
järvillä. Toisaalta ns. syyskuopat saattavat olla jatkossa entistä tarpeellisempia talvitulviin varautumiseksi. Näiden ja muiden säännöstelytoimenpiteiden tarpeellisuutta ja mahdollisia vaikutuksia selvitetään tarkemmin padotus- ja juoksutusselvityksessä, jolloin myös sidosryhmille annetaan mahdollisuus ottaa niihin kantaa.

Porin kaupunki
Porin kaupunginhallituksen lausunto tiivistelmästä Kokemäenjoen vesistöalueen
tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta
On toivottavaa, että jotkin valokuvista olisivat Porin tulvista. Näitä kuvia on vuosikymmenien varrelta.
Kuvan yhteyteen voisi liittää vaikkapa tulvakartan talven 1974…1975 tulvasta. Näin asia saisi todenmukaisen tunnun myös Porin osalta, jossa tulva uhkaa asuin- ja työpaikka-alueita.
Jokaiseen kuvaan toivotaan kuvatekstiä, jossa esitetään, mistä tulvasta ja mistä kohteesta
on kyse.
Olisi suotavaa, että ”Vesistöalueen kuvaus” sivulla 2 koskisi käsittelyssä olevaa Kokemäenjoen vesistöaluetta vaan ei jotain muuta vesistöaluetta.
Sivulla 3 esitetään tulvakarttaan liittyvää tulvan todennäköisyyttä. Kyse on mitä ilmeisimmin sulan
vuodenajan tulvatilanteesta. Koska Porissa pahin tilanne muodostuisi ilmeisesti hyyde-/jääpadon ja
ison virtaaman yhteisvaikutuksesta säännöstellyssä vesistössä, ei sulan vuodenajan toistuvuus
anna oikeaa kuvaa todellisen tulvan toistuvuudesta ja johtaa lukijan harhaan. Tekstiin on syytä lisätä
edellä esitetty pahimman tulvan syntymissyy ja kertoa, että tulvalle ei ole todennäköisyyttä laskettavissa. Lisäksi on syytä mainita, että esitetty Porin tulvakartta toistuvuudella 1/1000 vuotta edustaa
aluetta, jolle tulva on pahimmissa tulvatilanteissa levinnyt.
Taulukon 1 otsikkoteksti on syytä muokata vastaamaan todellista tulvatilannetta eli sitä asiaa, mikä
on esitetty edellisessä kappaleessa. Todennäköisyyden kerran tuhannessa vuodessa käyttäminen
johtaa harhaan.
Tulvariskien hallinnan tavoitteet, sivu 6.
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Tulvan aiheuttamaa taloudellista vahinkoa ei ole otettu huomioon ollenkaan. Tulva vähentää liiketoimintaa, johtaa yritysten ja väestön tulonmenetykseen sekä verotulojen vähenemiseen. Tällaiset näkökohdat on syytä ottaa huomioon ja liittää tekstiin, jotta tulvasuojelu olisi yhteiskunnan ja sen kaikkien osien suojaamista, ei vain talojen suojaamista ja väestön pelastamista tulvalta.
Jäännösriski on syytä ottaa mukaan tekstiin. Mitään täysin varmaa ei pystytä tekemään, vaan jäännösriski on syytä hyväksyä ja esittää asiana.
Taulukoiden 2 ja 3 järjestys on syytä vaihtaa, jotta lukija ymmärtäisi asia mahdollisimman helposti.
Ensin on syytä esittää, kuinka merkittävä mikäkin tulvasuojelukeino on tulvasuojelun kannalta, ja
vasta sen jälkeen esitetään arvioituja vaikutuksia.
Taulukko 2 (alkuperäisen ehdotuksen mukainen numerointi)
Kohta Tulvariskien huomioon ottaminen ympäristölupapäätöksissä. Esityksestä ei ilmene, minkälaisten hankkeiden luvituksesta on kyse. Asia on syytä mainita. Jos kyseessä on tulvasuojeluhankkeiden tai tulvasuojelua haittaavien hankkeiden luvitus, tulvasuojeluhyötyjen arviointitason pitäisi olla
lähinnä 4. Jos tärkeälle tulvasuojelutyölle ei saada lupaa, työ jää tekemättä, jolloin aiottu hyöty jää
saavuttamatta. Jos tulvasuojelua haittaavalle työlle saadaan lupa, tulvasuojelun taso laskee, jolloin
aikaisemmin saatua hyötyä menetetään.
Kohta Vedenpidätyskyvyn parantaminen valuma-alueilla … . Soilla ja vastaavilla tehtävien toimenpiteiden lisäksi on syytä tarkastella sellaista toimenpidettä, jossa latvajärvien luusuaan tehtäisiin väliaikainen ylisyöksypato pahassa tulvavaaratilanteessa. Toimenpiteellä pidätettäisiin vettä näissä järvissä ja niille aiheutettaisiin tulva. Tulvavahingot olisivat varmaankin pienet. Varsin monen järven
luusuaan johtaa metsäautotie, ja pato olisi tehtävissä, kunhan toimenpiteestä laadittaisiin valmiussuunnitelma. Vaikka yksittäisen padon vaikutus olisi pieni, monen vaikutus olisi ilmeisesti tuntuva,
koska pienistä puroista kasvaa iso virta. Toimenpide pienentäisi ilmeisesti säännösteltyjen järvien
tulovirtaamaa silloin, kun alavirralla on paha tulvavaara. Edellä esitetyn toimenpiteen vaikutuksen
määrittäminen, huomioon ottaminen ja lisääminen vedenpidätyskykykohtaan tai käsittely omana
kohtanaan ovat tärkeä osa vesistön tulvariskien hallintaa. Jos toimenpide on mitenkään merkittävä,
on tulvasuojeluhyöty epäilemättä paljon isompi kuin 1. Tätä asiakohtaa esitetään laajennettavaksi ja
tarkistettavaksi tai uusi toimenpiderivi tehtäväksi.
Olemassa olevien uomien ruoppaukset Porin keskusta-alueella. Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu.
Koska kyseessä on käynnissä oleva hanke, pitäisi vaikutukset olla arvioitavissa. Ruoppaukset ovat
tärkeä osa Porin tulvasuojelua, eikä toimenpidettä voida korvata muilla toimenpiteillä. Vaikutuksen
on syytä olla ainakin pääosin ennemmin 4 kuin 3. Toimenpiteellä lienee myönteinen vaikutus voimatalouteen, koska juoksutuksen rajoitukselta vältyttäneen joissain olosuhteissa. Vaikutus ei liene
suuri, joten ehdotus vaikutukseksi on 1.
Kokemäenjoen suiston ruoppaus Pihlavanlahdella. Esitetään korvattavaksi seuraavasti: Kokemäenjoen suiston niitto ja ruoppaus Pihlavanlahdella. Pihlavanlahden kunto on paljastunut vasta työryhmän työskentelyn loputtua. Lahdella ei ole enää muuta kuin pääuoma, ja kaikki muu alue on järviruo’on tukkimaa. Mitään sivu-uomia ei ole, eikä vesi pääse leviämään sivuille kunnolla. Aikaisemmat
vedenkorkeusarviot eivät siis ole enää päteviä. Tulvasuojeluhyöty on epäilemättä luokkaa 3…4.
Hyöty voimataloudelle lienee vastaava kuin edellä esitetyillä ruoppauksilla eli 1. Ensimmäinen niitto
on tehty jo ja lisää valmistellaan. Uomien ruoppauksen suunnittelu käynnistetään myöhemmin. Ympäristövaikutuksia arvioidaan niittohankkeen yhteydessä. Ympäristö vaikutukset eivät liene isot,
koska järviruoko vallannee alan alueella mahdollisesti nyt olevilta harvinaisilta kasveilta.
Säpilän oikaisu-uoman rakentaminen. Näissä taulukoissa on varmaankin syytä mainita, että kohde
sijaitsee Kokemäellä.
Taulukot 3 ja 4 (alkuperäisen ehdotuksen mukainen numerointi)

24/32

Taulukon 2 toimenpidesarakkeeseen esitetyt korjaukset on syytä tehdä myös taulukkoihin 3 ja 4.
Taulukko 3 (alkuperäisen ehdotuksen mukainen numerointi)
Kokemäenjoen suiston niitto ja ruoppaus Pihlavanlahdella. Kaarisulut on syytä ottaa pois, koska
hanke on jo käynnissä niiton osalta.
Taulukko 4 (alkuperäisen ehdotuksen mukainen numerointi)
Kokemäenjoen suiston niitto ja ruoppaus Pihlavanlahdella. Kohtaan etusijajärjestys
on syytä kirjata: Niitto tekeillä. Ruoppaus arvioidaan lähitulevaisuudessa.
Jäiden hallinta… Asia on esitetty kahteen kertaan. Näistä toinen lienee Padotusja juoksutusselvitys. Järjestyksen on syytä olla sama kuin muissa taulukoissa.

Vastine
Lausunnossa esitetyt korjaukset, muutosehdotukset ja lisäykset otetaan huomioon hallintasuunnitelmassa ja sen tiivistelmässä sekä ympäristöselostuksessa.

Porin kaupungin ympäristövirasto
Tulvariskien hallinnan tavoitteet on suunnitelmassa esitetty selkeästi ja niihin on helppo yhtyä. Myös
olosuhteet, joissa Porin alueella syntyy erittäin harvinainen tulva, on hyvin kuvattu. Hallintasuunnitelmaehdotus liitteineen on myös monipuolinen tietopaketti Kokemäenjoen vesistöalueesta ja tulvasuojelun historiasta ja nykypäivästä. Toisaalta suunnitelmassa on painopiste tulvasuojeluhyötyjen
arvioinnissa, mahdollisia haittoja ei ole tarkasteltu läheskään samalla intensiteetillä. Erityisesti ympäristöhaittojen osalta tarkastelu on pinnallista, ja pääpaino näyttää olevan lähinnä teknisten ratkaisujen hyötyjen esittelyssä. Suunnitelma vaikuttaa myös melko vaihtoehdottomalta. Kuvaava on, että
hallintasuunnitelmaehdotuksen ympäristöselostuksessa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat 1) joko ei
tehdä mitään tai 2) toteutetaan kaikki hallintasuunnitelmaluonnoksessa esitetyt toimenpiteet. Ympäristövirasto pitää tällaista jakoa näinkin monitahoisessa ongelmassa liian yksioikoisena ja vähänvaihtoehtoja sisältävänä.
Suunnitelmaehdotuksen ja sen tiivistelmän arviointitaulukoissa on jätetty täysin arvioimatta Porin
lisäuoman, Harjunpään alaosan järjestelyjen, Porin keskusta-alueen ja suiston ruoppausten ympäristövaikutukset (biologiset tekijät, veden laatu, haitallisten aineiden päästöt, hydromorfologia, Natura-alueet, monimuotoisuus ja maisema). Ratkaisu on erikoinen, koska suunnitelman liitteenä olevan ympäristöselostuksen taulukoiden mukaan aihepiiriin liittyvää numerollista arviointia on tehty.
Lisäksi tiivistelmän arviointitaulukoiden yhteydessä ei ole selitetty arviointikehikon arvosanojen määrittymisperusteita. Ympäristöviraston näkemyksen mukaan ne tulisi olla näkyvillä tiivistelmässäkin,
koska arviointitaulukot ovat keskeisessä asemassa suunnitelman esittelyssä.
Suunnitelmassa ei ole mainittu Porin keskusta-alueruoppausten ja uhanalaisten vesieliöiden esiintymisen välistä ristiriitaa. Myös Kokemäenjoen Natura-alueeseen kohdistuva ruoppaus nähdään vaikutuksiltaan ainoastaan vettä samentavana. Suiston suojelun keskeisenä osana on kuitenkin sen
ekologinen muutosprosessi ja suistodynamiikka, joihin ilmiöihin tulvauomien ruoppaaminen vaikuttasi merkittävästi. Mikäli suistoalueella toteutetaan tulvasuojelutoimenpiteitä, on ne suunniteltava ja
arvioitava yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisinä paloina, niin kuin on näyttänyt olevan pyrkimyksenä.
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Porin lisäuoman ja Harjunpään alaosan järjestelyjen osalta ei ole huomioitu alueen mahdollisia alunamaavaikutuksia. Läheisen Honkaluodon alueen muututtua teollisuustonttikäyttöön, alueen valtaojaan ilmaantui vakava alunaongelma, ilmeisesti siksi, että kuivatusolosuhteita muutettiin. Myös Harjunpäänjoelta on saatu ilmoituksia veden äkillisestä kirkastumisesta, mikä saattaa johtua alunamaasta huuhtoutuneista happamista yhdisteistä. Mahdollinen alunaongelma tulisi suunnitelmassa
mainita, koska lisäuoman/ Harjunpäänjoen alunatilanteesta ei ole tarkempaa tietoa.
Harjunpään alaosan järjestelyistä VE2:n eli jokisuun siirtämistä ylävirtaan Kokemäenjoella ollaan
toteuttamassa ilman erityistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Valtion alueellinen ympäristöviranomainen on tulkinnut YVA-lakia niin, että Harjunpään alaosan järjestelyssä hyötyala jää alle
YVA-laissa mainitun (1000 ha), jolloin YVA-menettelyä ei tarvita. Samalla on todettu, että aiemmin
aloitettu Porin tulvasuojeluhanketta koskeva YVA-menettely raukeaa. Koska koko hallintasuunnitelmaehdotuskin perustuu ajatukseen Porin tulvasuojelun ratkaisemisesta kokonaisuutena (hyötyala
noin 5000 ha), on hämmästyttävää, että YVA-menettelyn välttämiseksi tulvasuojeluhanke on nähtävästi tarkoitus pilkkoa pienempiin osiin. Yksittäisiä tulvasuojelutoimenpiteitä on Porin seudulla toteutettu joko 1980-luvulta peräisin olevien vesioikeudellisten lupien perusteella tai haettu kullekin toimenpiteelle oma lupansa. Ympäristöviraston näkemyksen mukaan eri toimenpiteiden yhteisvaikutusta ympäristöön on tällöin hyvin vaikea hahmottaa. Tästä johtuen vesioikeudellisten lupaprosessien tulisi käsitellä suurempia toimenpidekokonaisuuksia, varsinkin kun suunnitelmaehdotuksessa
selvästi haetaan suurta kokonaisratkaisua Porin tulvasuojelun ratkaisemiseksi. Ympäristövirasto tulee joka tapauksessa seuraamaan erittäin tarkasti tulvasuojeluhankkeen etenemistä ja tulee tarvittaessa vaatimaan tehtäväksi kaikki tarpeelliseksi näkemänsä ympäristöselvitykset ja–vaikutusarviot
liittyen tulvasuojelutoimenpiteisiin.
Harjunpäänjokea on kunnostettu kalataloudellisesti jo vuosia ja kunnostustoimet tulevat jatkumaan.
Suuosan siirto tulee aiheuttamaan omat hankaluutensa kunnostuksille ainakin lyhytaikaisesti, kun
jokeen nousevat kalat eivät välttämättä löydä uutta suuosaa heti. Asiaa voidaan kalataloudellisesti
kompensoida istutusten lisäksi huomioimalla uoman reunojen suunnittelussa virkistyskalastuksen
tarpeet.
Sinänsä havainnollisten tulvakarttojen tulvariskisymbolit ovat ympäristöselostuksessa liian pieniä,
mikä vaikeuttaa niiden tulkintaa. Symboleja olisi varaa suurentaa paikkatietoinformaation suuremmin
kärsimättä. Tiivistelmän vesistöalueen kuvaus on väärästä vesistöalueesta.

Vastine
Suunnitelman laatimisen prosessissa, joka on kuvattu hallintasuunnitelmassa, on käyty läpi laaja
kirjo erilaisia toimenpiteitä, joilla asetettuihin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin päätään. Prosessin
aikana erilaisista syistä epärealistisiksi tai toistensa poissulkeviksi todettuja yksittäisiä toimenpiteitä
on jätetty pois jatkotarkasteluista. Prosessi on johtanut toimenpidekokonaisuuteen, joka on esitetty
toteutettavaksi tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja toimenpiteille on asetettu etusijajärjestys. Mielekkäitä ja realistisia vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia ei ole prosessin aikana tullut esiin,
joten suunnitelmassa ja ympäristöselostuksessa päädyttiin tarkastelemaan vain 0-vaihtoehtoa ja esitettyä vaihtoehtoa (VE 1).
Porin toimenpiteiden arviointi lisätään suunnitelman taulukkoon. Lausunnossa esitetyt huomautukset toimenpiteiden arviointiin otetaan huomioon suunnitelmassa ja ympäristöselostuksessa.
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Harjunpäänjoen alaosan järjestelyjen YVA-menettelyn tarpeellisuudesta on pyydetty lausunto YVAyhteysviranomaiselta. Lausunnon perusteella YVA ei ole tarpeen. Mahdolliset Harjunpäänjoen kalataloudelliset kompensaatiot ratkaistaan toimenpiteen tarkemmassa suunnittelussa ja vesilain mukaisessa lupamenettelyssä. Virkistyskalastuksen tarpeet tullaan huomioimaan hankkeessa.
Tiivistelmän väärä teksti korjataan oikeaksi. Kartat ovat liitteenä esimerkin omaisesti ja karttoja voi
tarkemmin tarkastella ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa. Tämä tullaan tuomaan paremmin
esiin suunnitelman liitteissä.

Huittisten kaupunki
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on kattavasti selvitetty koko vesistöalueen kannalta tulvista aiheutuvat riskit. Tavoitteet riskien vähentämiseksi on myös selkeästi esitetty. Toimenpide-ehdotukset
ja niiden vaikutukset, sekä myönteiset että kielteiset, on suunnitelmassa esitetty. Lähtökohtana ovat
tulvasuojelulliset hyödyt, mutta myös vaikutukset vesistön normaaliin säännöstelyyn ovat suunnitelmassa esillä.
Säpilän oikaisu-uoman osalta suunnitelman vaikutusarviossa on huomioitu oikaisu-uoman hyödyllisyys myös Porin tulvasuojelulle, jäädytysajojen toteuttamiselle, voimataloudelle ja koko vesistön
säännöstelytarpeille.
Tulvien vähentämisen vaikutus joen vedenlaadulle ja Säpilän oikaisukanavan vaikutus paitsi tulvakorkeuksiin myös oikaisukanavan alapuolisiin vedenkorkeuksiin sekä vedenkorkeuden vaihteluihin
Kokemäenjoen keskiosalla olisi tullut selkeästi esittää.
Tulvariskien hallintasuunnitelmaa uudelleen arvioidessa tulee paremmin huomioida Huittisten tulvaalueiden sijainti myös nyt suunnitelmassa mukana olevan alueen ulkopuolella ja että jääpatojen aiheuttama tulva Kokemäenjoen sivu-uomissa on vesistötulvaa useammin toistuva.

Vastine
Lausunnossa esitetyt näkökohdat Säpilän oikaisu-uoman vaikutuksista otetaan huomioon suunnitelmassa. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteenä tulvakarttojen päivittäminen, joka pitää sisällään
Huittisten alueen jääpatotulvariskien tarkemman kartoituksen.

Kokemäen kaupunki
Asetetut tavoitteet ovat suunnitelmassa pääosin riittäviä ja hyvin perusteltuja. Suunnitelmassa ei ole
kuitenkaan riittävästi otettu huomioon ilmaston lämpenemisen vaikutusta tulvariskeihin. Esimerkiksi
Kokemäenjoki on jäätynyt viime talvina aina myöhemmin ja myös sulanut aikaisemmin, ja
saattaa siksi ilmaston lämpenemisen vuoksi lähitulevaisuudessa jäädä jopa kokonaan ilman jääpeitettä. Tulvariskejä ja mm. Säpilän oikaisu-uoman tarvetta on suunnitelmassa perusteltu mm. Kokemäenjoen jääkannen vaikutuksella tulviin.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset, niiden sisältö sekä niiden vaikutusten arviointi ovat
suunnitelmassa pää osin esitetty hyvin perusteellisesti. Toimenpide-ehdotukset ovat suunnitelmassa
oikeassa tärkeysjärjestyksessä ja ne ovat enimmäkseen riittäviä vähentämään ja ehkäisemään tulvariskejä, mutta Säpilän oikaisu-uomalle on niissä annettu perusteetta liian suuri merkitys.
Tulvariskien hallinnan suunnittelusta on ollut saatavilla riittävästi tietoa, mutta annettu tiedon määrä
on ollut liian suuri suhteessa pyydetyn lausunnon jättämisen aikatauluun. Annettu tieto on ollut hyvin
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jäsenneltyä, ja pyydettäessä on kaikki tarvittava lisätieto ollut erittäin nopeasti saatavilla mm. sähköpostitse. Erityisen hienoa on ollut ELY-keskuksen virkamiesten valmius pitää myös ylimääräisiä
suunnitelmaa valaisevia tilaisuuksia. Ottaen huomioon tiedon ja lausunto pyynnön kohteena olevan
suunnitelman laajuus, ei näin laajaan asiaan kuitenkaan riitä muutaman kuukauden vastaus aika,
sillä annettavaa lausuntoa ei ole mahdollista antaa ilman riittävän perusteellista asiaan perehtymistä.
Näin ollen koemme, että vaikutusmahdollisuutemme tulvariskien hallinnan suunnitteluun ja siitä lausumiseen eivät ole olleet riittävät.
Suunnitelmassa valitut tavoitteet ovat riittäviä ja hyvin perusteltuja. Tavoitteet on asetettu siten, että
niissä on asetettu oikea painoarvo niin yksityisten kiinteistönomistajien, yritysten ja yhteisöjen, sekä
kuntien ja kaupunkien omaisuuden suojaamiseksi. Asetettujen tavoitteiden suhteen olemme yhtä
mieltä.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat pääosin riittäviä vähentämään ja ehkäisemään
tulvariskejä. Kokemäen kaupunki esittää, että suunnitelmassa olisi kuitenkin esitettävä selkeä vaihtoehto Säpilän oikaisu-uomalle, ja perusteltava paremmin se, mikä vaikutus on Säpilän oikaisu-uoman poisjättämisellä suunnitelmasta. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on asetettu oikeaan tärkeysjärjestykseen, lukuun ottamatta Säpilän oikaisu-uomalle annettua suurta painoarvoa. Sille asetettu merkitys koko tulva suojelun kannalta tulee perustella paremmin. Kokemäelle katsotaan Säpilän oikaisu-uoman hankkeesta olevan merkittävimmät hyödyt mm. oikaisu-uoman alapuolisen jokiveden korkeus vaihteluiden pienentymisellä, uoman toimiminen veneilyreittinä, oikaisu-uoman merkitys nähtävyytenä, uoman rakentamisaikainen työllistämisvaikutus sekä kanavayhtiön toimesta Säpilänniemeen rakennettava vesi- ja jätevesiviemärilinjasto.
Toimenpiteiden sisältö on kuvattu suunnitelmassa erittäin hyvin. Vaikutusten ja toteutettavuuden arviointi on riittävän kattava, mutta voisi olla perusteellisempikin. Suunnitelmassa on myös selkeät
puutteensa. Siinä ei mm. ole otettu riittävän perusteellisesti kantaa ilmastonmuutoksen vaikutukseen
tulvasuojelussa. Toisaalta tulvasuojelun merkitystä perustellaan nimenomaan ilmaston lämpenemisellä ja siten tulvien lisääntymisellä, mutta toisaalta ei ole otettu huomioon ohentuneen ja jopa kokonaan puuttuvan jääkannen vaikutusta tulviin. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät siten ole
ristiriitaisia varsinaisen vesienhoidon suunnittelun kanssa. Ristiriitaa on sen sijaan suunnitelman argumentoinnissa ja sen tavoitteiden ja toiminnan perusteluissa.
Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan ”ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai
johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun
muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saat taa loukata yleistä tai toisen yksityistä
etua (pohjaveden pilaamiskielto).”
Kaupunki kyseenalaistaa sen, että tulvasuojelun varjolla voidaan hyödynnettävissä oleva Säpilän
pohjavesialue kokonaan tai osittain pilata. Ympäristönsuojelulaissa oleva pohjaveden pilaamiskiellon tulisi koskea kaikkia.
Lisäksi Kokemäen kaupunki esittää kantanaan, että koska esitetty tulvasuojeluhanke ei juuri hyödytä
Kokemäen kaupunkia, sen asukkaita ja alueen yrityksiä, tulvariskejä pienentämällä Kokemäen alueella, ei Kokemäen kaupunki ole valmis tukemaan esitettyä tulvasuojeluhanketta taloudellisesti. Kokemäen kaupunki ilmoittaa, että se ei tule osallistumaan aiottuun kanavayhtiöön, jonka tarkoituksena
on Säpilän oikaisu-uoman rakentaminen. Lisäksi kaupunki katsoo, että hankkeen suurimmat hyötyjät
ovat Kokemäenjoen merkittävimmät tulvariskialueet, joihin Kokemäen kaupunki ei kuulu. Tämä hyötynäkökulma on otettava huomioon koko tulvasuojeluhankkeen ja erityisesti Säpilän oikaisu-uoman
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kustannuksia arvioitaessa ja jaettaessa. Tätä kustannusten jakautumista saadun hyödyn - tai muun
tekijän suhteessa ei ole tulvasuojeluhankkeen asiakirjoissa riittävän perusteellisesti esitetty. Kokemäen kaupunki toivoo, että pyydetyille lausunnoille annettaisiin jatkossa pidempi lausuntoaika osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Vastine
Ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta Kokemäenjoen vesistöön on käyty läpi hallintasuunnitelman luvussa 2.2.2. Ilmastonmuutoksen ennustetaan leudontavan talvia, mikä tulee lisäämään talviaikaisia
virtaamia. Talviaikaisten virtaamien kasvu tulee vaikeuttamaan Kokemäenjoen jääkannen muodostumista. Jääkansi suojaa jokea hyyteen muodostumiselta ja siten hyydetulvilta. Keskeinen keino jääkannen muodostumiselle Kokemäenjokeen on ns. jäädytysajot, joissa Kokemäenjoen virtaama pakotetaan riittävän pieneksi jääkannen muodostumiseksi rajoittamalla juoksutuksia säännöstellyiltä
järviltä. Jäädytysajot edellyttävät riittävää säännöstelykapasiteettia järvillä, joka saadaan aikaiseksi
riittävillä juoksutuksilla sulan veden aikaan. Säpilän oikaisu-uoma lisää Kokemäenjoen juoksutuskapasiteettia merkittävästi ja siten edesauttaa järvien tarkoituksenmukaista säännöstelyä talvitulvariskeihin varauduttaessa ja parantaa tulvariskien hallintaa Porin ja Huittisten merkittävillä tulvariskialueilla ja myös muualla vesistössä.
Säpilän oikaisu-uoman luvan hakijana toimii Kokemäenjoen säännöstely-yhtiö. Hankkeen toteutuksesta ja kustannuksista vastaa säännöstely-yhtiö ja ELY-keskus erillisen sopimuksen mukaisesti.
Kokemäen kaupungille ei synny kustannuksia hankkeesta.
Oikaisu-uoman vaikutusta Säpilän pohjavesialueeseen on arvioitu vesilain mukaisessa lupahakemussuunnitelmassa. Oikaisu-uoma katkaisee Säpilän pohjavesialueen. Pohjaveden pinta alenee ja
pohjavedenmuodostumisalue pienenee. Tästä seuraa kaivojen kuivumista. Talousveden saannin
turvaamiseksi alueelle rakennetaan vesijohtoverkostoa, johon talot liitetään. Uoman rakentamisen
jälkeenkin muu osa pohjavesialuetta voidaan ottaa käyttöön, mutta antoisuus pienenee. Uoman pohjoispuolella pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet nousevat. Pohjoisella harjualueella pohjavedenpinnan alennuttua ja pohjaveden muodostumisolosuhteiden muututtua asutuksen jätevedet nostavat pohjaveden typpipitoisuutta. Pohjaveden pilaantumisen estämiseksi liitetään viemäriverkostoon kaikki siihen kuulumattomat talot. Muutokset pohjaveden korkeuteen ja pohjavesialueen antoisuuteen ovat pysyviä. Aluehallintovirasto ratkaisee vesilain mukaisen luvan yhteydessä ovatko
edellä mainitut muutokset ja niiden kompensaatiot sellaisia, että luvan myöntämisen edellytyksen
täyttyvät.
Kokemäen kaupunki on ollut mukana Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmässä, joten kaupungilla on ollut rooli myös suunnitelman valmisteluvaiheessa ja mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa
suunnitelmaan jo sen tekovaiheessa. Kuuleminen hallintasuunnitelmasta alkoi 1.10.2014, jolloin ehdotus toimitettiin kuntiin kuultavaksi. Suunnitelmaehdotukseen on ollut puoli vuotta aikaa perehtyä,
vaikka lausuntopyyntö kuntiin lähetettiin kolme kuukautta myöhemmin.

Punkalaitumen kunta
Suunnitelma ottaa riittävästi huomioon Punkalaitumenjoen aseman ja mahdollisen säännöstely- ja
pidätystarpeen suhteessa Kokemäenjoen risteyskohtaan Huittisten alueella.
Punkalaitumen kunnalla ei ole muuta huomioitavaa suunnitelmasta, ja suunnitelma voidaan katsoa
hyvin laadituksi.

Forssan kaupunki
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Tulvariskien hallinnalle on tyypillistä, että toimenpiteiden vaikutukset yltävät monien kuntien alueille.
Forssan kaupunki pitää perusteltuna, että kunta, joka vaatii tehtäväksi toisen kunnan alueelle kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä, osallistuu näiden toimenpiteiden kustannuksiin sekä aiheutuneiden haittojen korvaamiseen.
Forssan Kuhalankosken padolla juoksutusohjeen mukainen ylin sallittu vedenkorkeus on +96,60
(N60). Vedenkorkeuden nostaminen saattaisi vaatia rakenteellisia muutoksia patorakenteissa ja aiheuttaa mm. joenrannan kiinteistöille ja maataloudelle haittaa. Tiedossa olleet tulvatilanteet ovat aiheuttaneet veden nousemisen Forssan kehräämöalueen rakennusten perustuksiin ja jopa sisätiloihin. On myös otettava huomioon Loimijoen ylittävien siltojen alituskorkeudet, jotta joen liikennöitävyys veneillä säilyy.

Vastine
Lausunnossa esiin tuoduilla seikoilla viitattaneen valumavesien pidättämisen sekä padotus- ja juoksutusselvityksen mahdollisiin vaikutuksiin. Mainitut seikat otetaan huomioon näiden toimenpiteiden
jatkosuunnittelussa.

Hausjärven kunta
Kunnanhallitus ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että Hausjärven kunnalla ei ole huomautettavaa Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta.

Kärkölän kunta
Ympäristölautakunta ei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa
Porin ja Huittisen tulvariskialueisiin, eikä koko vesistöaluetta koskevista toimenpiteistä ole huomautettavaa.

Lopen kunta
Lopen kunnan lausuntona ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ei ole huomautettavaa.

Multian kunta
Multia sijaitsee vedenjakaja alueella ja on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesistöalueen
latva-aluetta. Lähin patoturvallisuuslain mukaan luokiteltu pato sijaitsee Mäntässä, noin 45 km
päässä Multialta. Säännöstely ei ulotu Multian alueelle asti.
Multian kunta pitää tulvaselvityksen tekoa hyvänä, sillä se lisää kansalaisten ja asianomaisten viranomaisten tietoisuutta tulvista, niiden todennäköisyyksistä ja mahdollisista riskikohteista. Muuten Multian kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotukseen Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta.

Parkanon kunta
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole lisättävää Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Parkano sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen latvavesillä, jossa tulvariski on pieni. Paikalliset riskikohteet tiedostetaan, kuten Vuorijärven vedenottamolla
raakaveden laatua heikentävä rantaimeytymisen riski vedenpinnan noustessa Vuorijärvellä tai Parkanojärven poikkeuksellisen HW (yläveden pinta) aiheuttama riski jätevedenpuhdistamolla. Rankkasateet saattavat aiheuttaa paikallista hulevesiongelmaa sekä nostava vuorokausivirtaamien määrä
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jätevesilaitoksella, jolloin on turvauduttava ohijuoksutuksiin käsittelykapasiteetin riittämättömyyden
vuoksi.

Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunnan osalta suunnitelmalla on merkitystä, koska siinä käsitellään Pyhäjärven (ja Näsijärven/Vanajaveden) säännöstelyä, vaikkakin Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämistyötä tehdään myös omana hankkeenaan.
Suunnitelmasta voisi yleisellä tasolla todeta, että siinä on hyviä ehdotuksia tulvariskien pienentämiseksi liittyen esimerkiksi tulva-alueiden lisäämiseksi ja veden pidätyskyvyn parantamiseksi. Asian
laajuudesta johtuen ehdotetut toimenpiteet jäävät kuitenkin joltakin osin melko yleiselle tasolle ja
mahdollisten erillisselvitysten varaan. Erityisesti vesien pidätyskyvyn parantamiseksi suunnitelmassa voisi olla tarkempia toimenpide-ehdotuksia. Yhtenä suositeltavana toimenpiteenä olisi ojitettujen soiden ennallistaminen, mikä vähentäisi vesien määrää ja olisi hyödyllistä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Pirkanmaan keskeisten järvien merkitys tulvariskien kannalta vähenisi, jos tulvariskiä saataisiin erilaisin toimenpitein pienennettyä. Tämä voisi mahdollistaa Pirkanmaan suurten järvien, etenkin Näsijärven, kevään alimpien vedenkorkeuksien noston nykyisestä tasosta. Muutoinkin Pirkanmaan
keskeisten järvien kevään alimpia vedenkorkeuksia tulisi pyrkiä nostamaan nykyisestä, mikäli se
olisi tulvasuojelullisten syiden takia mahdollista. Säännöstelyn lupaehtoja tulisi pyrkiä muuttamaan
siten, että ns. kevätkuoppaa ei jouduttaisi tekemään pelkästään lupaehtojen takia.
Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämistyössä tulisi jatkossa tarkastella nykyistä
tarkemmin säännöstelyjen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Luonnollisten kevättulvien puuttuminen on osittain aiheuttanut esimerkiksi rantojen pusikoitumista ja heikentänyt joidenkin lajien,
kuten harvinaisen ja suojellun kynäjalavan, lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia. Kevättulvien (puuttumisen) vaikutuksista esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle ja vesien laadulle ei ole tehty tarkempia selvityksiä ainakaan Pyhäjärven osalta.
Vedenkorkeuksien lisäksi virtaamilla on vaikutusta myös jätevesien laimenemiseen ja siten vedenlaatuun, mikä jätetään usein huomioimatta säännöstelyyn liittyvissä suunnitelmissa. Myös tältä osin
tutkimustietoa on saatavissa hyvin vähän ainakin Pyhäjärven osalta.

Vastine
Valumavesien pidättämiseksi on olemassa monia mahdollisia toimenpiteitä riippuen maankäytöstä.
Ojitettujen soiden ennallistaminen on yksi näistä keinoista ja sitä tullaan käsittelemään toimenpiteen
jatkosuunnittelussa. Hallintasuunnitelmassa esitettyä padotus- ja juoksutusselvitystä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan suurten järvien säännöstelyjen muun kehittämisen kanssa.
Esitetyt näkökohdat tullaan huomioimaan säännöstelyjen kehittämisessä ja padotus- ja juoksutusselvityksessä.

Tammelan kunta
Loimijoen yläjuoksun ja Kuhalankosken padon voimassa oleva juoksutussääntö tulisi päivittää nykyisen juoksutuskäytännön mukaiseksi.

Vastine
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Kuhalankosken padolla säännöstellään Tammelan Pyhäjärveä. Kyseinen säännöstelylupa tullaan
tarkastelemaan osana padotus- ja juoksutusselvityksen laatimista.

Kansalainen 1
Säpilänniemen oikaisukanava pitäisi jo tehdä. On jo tarpeeksi diskuteerattu (vuodesta 1987). Tavoitteista puutuu aikataulu.
Kysymykseen ovatko suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset riittäviä vähentämään ja ehkäisemään tulvariskejä?:
Kokeillaan Säpilän oikaisukanavaa. Sitten nähdään.
Kysymykseen puuttuuko jokin toimenpide?:
Teot puuttuvat! Diskuteerattu vuodesta 1987. Tulvasuojelua on yritetty 200v

Vastine
Säpilänniemen oikaisu-uoma on aluehallintoviranomaisessa vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä.
Lupakäsittelyn aikataulusta ei ole tarkkaa arviota. Hankkeen toteutus voidaan aloittaa vasta, kun
hankkeella on lainvoimainen vesilain mukainen lupa. Mikäli hankkeesta valitetaan ylempiin oikeusasteisiin, voi sen toteutus lykkääntyä vuosilla.

Kansalainen 2
Sivulla 9 on järviluettelo, jossa ovat mm. Längelmävesi ja Koljonselkä. Koljonselkä ei ole kuitenkaan
erillinen järvi, vaan se on osa Längelmävettä.
Onko pystytty arvioimaan, pystyttäisiinkö metsäojien muotoilun avulla ja eri hidastamiskeinoin hidastamaan lumensulamisvesien virtaamista järviin ja edelleen Kokemäenjokeen?

Vastine
Koljonselkää koskeva korjaus tehdään suunnitelmaan.
Koko vesistöalueen kattavaa selvitystä valumavesien pidättämisestä ei ole tehty, mutta se on esitetty
suunnitelmassa toteutettavana toimenpiteenä. Arvioita on tehty mm. Loimijoen valuma-alueelle. Selvityksen mukaan vesiä pystytään vähäisessä mittakaavassa pidättämään valuma-alueella. Mitä
enemmän toimenpiteitä pystytään valuma-alueella tekemään metsien lisäksi pelloilla, soilla ja taajamissa, sitä suurempi on pidättyvä vesimassa.

Kansalainen 3
Haluan kertoa oman näkemykseni Kokemäenjoen ja Pihlavanlahden tilasta ja sen pelastusehdotukseni.
Olen asunut Lyttylän rannalla 59 v. Ensin kesäasukkaana ja nyt 14 v vakituisena. Ikkunastani näkyy
Pihlavanlahti ja Reposaari, Mäntyluoto.
Tilanne on joen ja Pihlavanlahden osalta hälyttävä. Ensimmäinen suuri virhe on tehty v. 56, jolloin
tehtiin pengertie Reposaareen. En ole tietä vastaan, mutta silta-aukko tehtiin liian pieneksi, jolloin
vesimassat eivät pääse merelle. Vesi on kääntänyt kulkusuunnan Ahlaisiin ”yrittäen” sieltä merelle.
Seuraava virhe tehtiin, kun tehtiin niin sanottu öljytie Vaasan pikatieltä Lampaluotoon saarien kautta.
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Taas tukittiin veden pääsyä. Valtava kaisloittuminen rannoilla alkoi tämän tien valmistuttua. Tämä
Lampaluotoon tehty tie tukki viimeisen aukon mistä tuli aina pohjoistuulella merivettä joelle päin. Nyt
olisi kiireesti ruopattava auki Reposaaren silta kohta molemmin puolin isolta alalta, jotta vesi pääsee
kulkemaan. Samanlainen ruoppaus on tehtävä tämän Vaasantieltä tehdyn tien silta-aukkoihin. Aukot
ovat madaltuneet ja suolavettä ei enää pääse sieltä joelle päin.
Pihlavanlahdelle on kiireesti kaivettava leveät uomat. Muta kasattava kauniisti ja paalutettava, jolloin
se ei pääse valumaan takaisin kaivettuun uomaan. Kaupungin pelastamiseksi tulvalta on ehdottomasti kaivaukset aloitettava alapäästä eli Pihlavanlahdelta ja näistä mainitsemistani silta kohdista.
Ja jos rahaa riittää, ruoppausta kaupunkiin päin. Ei näillä nyt tehdyillä tulvaojilla pystytä suuren tulvan
tullessa suojelemaan kaupungin keskustaa. Tietysti on ruopattava keskustan kohdalta, mutta
RUOPPAUS ON ALOITETTAVA ALAJUOKSULLA!
Tähän hankkeeseen olisi haettava EU-rahaa. Jokisuiston pelastamisella on KIIRE!
Toivoisimme, että kerrotte Satakunnan Kansassa miten tämä pelastusoperaatio etenee ja milloin
työt mahdollisesti alkavat.

Vastine
Silta-aukkojen padottavaa vaikutusta eli vaikutusta tulviin on selvitetty Suomen ympäristökeskuksessa. Selvityksen mukaan vaikutus vedenkorkeuksiin on ääritilanteessakin vain muutamia senttimetrejä. Vesienhoidon näkökulmasta virtausaukkojen laajentamisella ja lisäämisellä saattaisi olla
veden vaihtuvuuden parantumisen myötä huomattavampi vaikutus.
Pihlavanlahden ruoppausta ja niittoa on esitetty suunnitelmassa toimenpiteenä. Tämän toimenpiteen
tarkoitus on avata umpeenkasvaneita joen uomia suistossa. Tällä toimenpiteellä tavoitellaan lisää
virtauskanavia, mistä on hyötyä hyyteen tukiessa pääuomaa. Toimenpiteellä on oikein suunniteltuna
myönteisiä vaikutuksia myös vedenlaatuun ja lahden monimuotoisuuteen.

