Tulvariskien alustava arviointi
Pyhäjoen vesistöalueella

Vesistö:
Organisaatio(t):
Pvm:
Dnro:

54 Pyhäjoen vesistöalue
POPELY
31.3.2011
POPELY/1/07.02/2011

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sisällysluettelo
1.

TAUSTAA ................................................................................................................................................... 3

2.

VESISTÖN KUVAUS ................................................................................................................................. 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

HYDROLOGIA ................................................................................................................................. 5
MAANKÄYTTÖ................................................................................................................................ 7
KULTTUURIPERINTÖ JA SUOJELUALUEET ....................................................................................... 10
TULVASUOJELU JA TULVARISKIEN HALLINTAKEINOT ...................................................................... 11
TULVAVESIEN PIDÄTTÄMINEN VALUMA-ALUEELLA........................................................................ 13

ESIINTYNEET TULVAT JA TULVAVAHINGOT................................................................................ 13
3.1
ARVIO TOTEUTUNEIDEN TULVIEN VAIKUTUKSISTA NYKYTILANTEESSA ........................................... 16
VUODEN 1905 TULVAVAHINGOISTA EI OLE TIETOA, MUTTA VASTAAVA TULVA VOI AIHEUTTAA YLEISELTÄ
KANNALTA TULVARISKIEN HALLINASTA ANNETUN LAIN (620/2010) 8 § 1 MOMENTISSA MAINITTUJA VAHINGOLLISIA
SEURAUKSIA. ............................................................................................................................................... 16

4.

ILMASTONMUUTOSTARKASTELU.................................................................................................... 21

5.

PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTTÖ TULVARISKIALUEIDEN TUNNISTAMISESSA........... 22

6.

MAHDOLLISET TULEVAISUUDEN TULVAT JA TULVARISKIT ................................................... 24
6.1
KARKEALLA TULVA-ALUEELLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET LUKUUN OTTAMATTA
TULVAVAARAKARTOITETTUJA ALUEITA ........................................................................................................ 41
6.2.
VESISTÖRAKENTEIDEN AIHEUTTAMA TULVAUHKA ......................................................................... 43

7.

TULVARISKIALUEET ........................................................................................................................... 44
KUTEN KAPPALEESSA 3.1 TODETTIIN, VUODEN 1905 TULVAVAHINGOISTA EI OLE TIETOA, MUTTA VASTAAVA TULVA
VOI AIHEUTTAA YLEISELTÄ KANNALTA TULVARISKIEN HALLINASTA ANNETUN LAIN (620/2010) 8 § 1 MOMENTISSA
MAINITTUJA VAHINGOLLISIA SEURAUKSIA ERITYISESTI PYHÄJOEN SUISTOSSA JA TAAJAMASSA, MERIJÄRVEN
TAAJAMASSA JA KALAPUTAALLA SEKÄ OULAISTEN KAUPUNGIN ALUEELLA. .................................................. 45

8.

TIETOLÄHTEET..................................................................................................................................... 45

Liitteet
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Karkealla tulva-alueella sijaitsevat tulvariskiruudut (© Syke)
Karkealla tulva-alueella sijaitsevat Vahtitietokannan erityiskohteet (RHR © VTJ/VRK
4/2010)
Karkealla tulva-alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat ja yhteiskunnan kannalta
tärkeät kohteet (RHR © VTJ/VRK 4/2010)
Karkealla tulva-alueella sijaitsevat yleiset tiet (© Liikennevirasto/Digiroad 2010)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3
Tulvariskien alustava arviointi Pyhäjoen vesistöalueella

1.

Taustaa

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) tulivat voimaan kesällä
2010. Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia
vahingollisia seurauksia sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa
yhteen tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän
käytön sekä suojelun tarpeet. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti
alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Tulvariskien
hallinnan tavoitteena on vähentää vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
Lain ja asetuksen avulla toimeenpannaan Euroopan unionin tulvadirektiivi (Direktiivi tulvariskien
arvioinnista ja hallinnasta, 2007/60/EC).
Tulvariskien hallintaan kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, mahdollisten merkittävien
tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä toimenpiteiden
selvittäminen. Tulvariskien alustavan arvioinnin avulla (määräaika 22.12.2011) etsitään alueet,
joilla tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Näille mahdollisille merkittäville tulvariskialueille
laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat (määräaika 22.12.2013) sekä tulvariskien
hallintasuunnitelmat (määräaika 22.12.2015). Tulvavaarakartalla esitetään tulvan laajuus ja
vesisyvyys karttapohjalla tietyllä todennäköisyydellä. Tulvariskikartalla kuvataan puolestaan tietyn
suuruisen tulvan aiheuttamat mahdolliset vahingot, mm. seurauksista kärsivien asukkaiden määrä ja
ympäristölle haitalliset kohteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet
tulvariskien vähentämiseksi. Vesistötulvien osalta hallintasuunnitelmat laaditaan vesistöalueille,
joilla on yksi tai useampi mahdollinen merkittävä tulvariskialue.
Tulvariskien alustava arviointi luo tärkeän pohjan tulvariskien hallinnalle. Vesistöalueiden ja
merenrannikon tulvariskien alustavasta arvioinnista huolehtii valtion aluehallintoviranomaisena
elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY). Kunnat vastaavat hulevesitulvariskien arvioinnista
alueellaan. Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston
ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston
muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa kerätään tiedot toteutuneista ja mahdollisista
tulevaisuuden tulvista ja niiden haitallisista vaikutuksista. Laajoja uusia selvityksiä ei tulvariskien
alustavan arvioinnin yhteydessä tehdä, vaan se perustuu olemassa olevaan tietoon. Vesistöalueiden
tulvariskien alustava arviointi tehdään vesistöalueittain ja meritulvariskien alustava arviointi ELYkeskuksittain. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vesistöalueen ja merenrannikon merkittävät
tulvariskialueet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ehdotuksesta.
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2.

Vesistön kuvaus

Pyhäjoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 3 724 km2 ja järvisyys 5,2 %. Pääuoman pituus
Pyhäjärvestä rannikolle on noin 160 km ja korkeusero 140 m. Suurimmat sivujoet ovat
Kärsämäenjoki ja Piipsanjoki. Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) on esitetty Pyhäjoen vesistöalue.

Kuva 1. Pyhäjoen vesistön sijainti Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella (© SYKE; hallinnolliset rajat © Affecto
Finland Oy lupa nro 7/MML/09)

Pyhäjoen pääuoman lisäksi vesistössä on 8 valuma-alueeltaan yli 100 km2 kokoista sivujokea tai
puroa, joista merkittävimmät ovat Piipsan- ja Kärsämäenjoki (taulukko 1).
Taulukko 1. Pyhäjoen vesistöalueen suurimmat sivujoet tai purot

Nimi

Valuma-alueen pinta-ala
[km2]
Piipsanjoki
563
Kärsämäenjoki 424
Viirelänoja
140
Tähjänjoki
177
Vihanninjoki 171
Vaikonoja
145
Mäyränoja
119
Vuohtojoki
116

Joen pituus
[km]
42,0
23,0
19,6
3,0
16,5
27,4
21,3
19,8

Putouskorkeus
[m]
50,7
15,9
28.4
5,0*
4,5
46,8
54,7
24,4

* Ei sisällä Talusojaa eikä Toholanojaa

Merkittävimmät yli 100 ha järvet on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Pyhäjoen vesistöalueen suurimmat järvet
Järvinumero Järven nimi
Vesiala Kunnan
(Ha)
nimi
54.051.1.001 Pyhäjärvi
12178,5 Pyhäjärvi
54.059.1.004 Parkkimanjärvi
986,8
Pyhäjärvi
54.075.1.001 Ainali
705,0
Haapavesi
54.053.1.001 Komujärvi
683,5
Pyhäjärvi
54.074.1.002 Osmanki
653,7
Haapavesi
54.025.1.001 Pirnesjärvi
457,8
Haapavesi
54.071.1.001 Piipsjärvi
389,1
Oulainen
380,5
Haapavesi
54.039.1.002 Iso Vatjusjärvi
54.031.1.001 Haapajärvi
303,0
Haapavesi
54.075.1.002 Apaja
148,8
Haapavesi
54.075.1.004 Korkatti
137,8
Haapavesi
54.074.1.001 Suojärvi
117,0
Haapavesi
54.046.1.001 Lohvanjärvi
115,0
Pyhäjärvi
54.039.1.001 Pieni Vatjusjärvi 101,7
Haapavesi

Vesistöalueen merkittävimmät taajamat ovat Pyhäjärven, Haapaveden ja Oulaisten kaupungit ja
Vihannin, Kärsämäen, Merijärven ja Pyhäjoen kunnat.

Kuva 2. Pyhäjoen vesistöalue ja alueen kuntarajat (© SYKE; hallinnolliset rajat © Maanmittauslaitos lupa nro
7/MML/09)

2.1. Hydrologia
Pyhäjoen vesistöalue jakautuu toisessa jakovaiheessa yhdeksään valuma-alueeseen (kuva 3).
Pyhäjoen vesistöalueella on käytössä 3 jatkuvaa vedenkorkeuden ja 4 virtaaman mittausasemaa,
joista vanhin, Pyhänkosken asema, on otettu käyttöön 1912. Pyhänkosken virtaama-asema
lakkautettiin vuonna 31.12.1981, jonka jälkeen 16.5.1983 aloitti toiminnan Tolpankosken asema,
jonka valuma-alue ei sanottavasti poikkea Pyhänkoskesta. Pyhäjoen pääuoman keskivirtaama
Tolpankosken asemalla on noin 30,5 m3/s Pyhäjoen sivujoista ei ole kattavia virtaamahavaintoja.
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Alivirtaama Tolpankoskella on ollut noin 3,4 m3/s ja suurimmillaan virtaama on ollut
Tolpankoskella noin 472 m3/s. Tolpankosken vuosittainen keskivirtaama on vaihdellut välillä 15 56 m3/s. Alla olevassa taulukossa on esitetty Pyhäjoen vesistöalueen virtaaman tunnusluvut
vuosijaksolla 1991 – 2000 (taulukko 3). Seuraavassa taulukossa on esitetty suurimpien järvien
vedenkorkeuksien tunnusluvut (taulukko 4).
Taulukko 3. Pyhäjoen vesistöalueen virtaaman tunnusluvut vuosijaksolla 1991 - 2000 (Hyvärinen ja Korhonen
2003).
Havaintopaikka
160 Pyhäjärvi, luusua
250 Haapakoski
410 Tolpankoski

F
[km 2]
676
1 935
3 408

L
[%]
21,4
8,2
5,2

HQ
[m 3/s]
11,0
211
472

MHQ
[m 3/s]
9,4
165
315

MQ
[m 3/s]
5,6
16,6
30,5

MNQ
[m 3/s]
1,7
2,4
4,7

NQ
[m 3/s]
0,0
0,4
3,4

MQ = keskivirtaama, HQ = ylivirtaama, NQ = alivirtaama, MHQ = keskiylivirtaama, MNQ = keskialivirtaama
Taulukko 4. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsevien suurimpien järvien vedenkorkeuden tunnusluvut vuosijaksolla
1985 - 2005.
Havaintopaikka
Haapajärvi *
Pyhäjärvi

Korkeusjärjestelmä
N60+
N43+
(N60+)

HW
[m]
88,20
139,92
(140,04)

MHW
[m]
87,87
139,76
(139,88)

MW
[m]
87,44
139,43
(139,55)

MNW
[m]
87,18
139,03
(139,15)

NW
[m]
86,62
138,86
(138,98)

* puuttuu havaintoja aikaväliltä 1993 - 2002. MW = keskivedenkorkeus, HW = ylävedenkorkeus, NW =
alivedenkorkeus, MHW = keskiylävedenkorkeus, MNW = keskialivedenkorkeus

Kuva 3. Pyhäjoen vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet (© SYKE)

Pyhäjoen vesistöalueella edustavin havaintojakso aluesadannalle on laadittu asemalle 54801
Hourunkoski, joka sijaitsee lähellä rannikkoa. Kuukausikeskiarvot on laskettu vuosilta 1941 -1981.
Keskimääräinen vuosittainen aluesadanta Hourunkoskella on kyseisellä ajanjaksolla ollut 529 mm.
Metsä- pelto- ja suoalueiden ojituksesta aiheutuva ylivirtaamien kasvu vaikuttaa purojen muotoon
ja siten korostaa virtaamien äärevöitymistä. Vähäisten rakennettujen maa-alueiden vuoksi
rankkasateiden merkitys vesistöalueella ei ole suuri. Kuitenkin jatkuva pitempiaikainen rankkasade
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voi etenkin sivujoissa aiheuttaa nopeaa virtaaman nousua vähäisen järvisyyden vuoksi.
Rankkasateiden riskialueina voidaan pitää merkittävimpiä taajamia.
Pyhäjoen vesistöalueella rannikolta noin 40 km:n päähän korkeuserot ovat alle 60 metriä. Alueen
keskiosalla paikalliset korkeuserot ovat 60 – 130 metriä. Alueen itäisin reunaosa kuuluu
Suomenselän mäkiseen vedenjakaja-alueeseen, jossa korkeuserot ovat 130 - 220 metriä (kuva 4).

Kuva 4. Korkeussuhteet (© SYKE, topografia © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/10)

2.2. Maankäyttö
Yli 75 % vesistöalueen pinta-alasta on metsämaata ja suota. Maatalousalueet keskittyvät pääasiassa
vesistöalueen keski- ja alaosaan sekä rakennetut alueet kuntataajamiin (kuva 5). Pyhäjoen
vesistöalueella on yhteensä 49 luonnonsuojelualuetta. Lisäksi vesistöalueella on 21 Natura 2000–
aluetta. Järvien merkitys maankäytön kannalta on suurimmillaan vesistön keski- ja yläosissa
Oulaisissa, Haapavedellä ja Pyhäjärvellä (taulukko 5).
Taulukko 5. Maankäyttö Pyhäjoen vesistöalueella (Corine 2006, yleistetty)
Maankäyttöluokka
Pinta-ala [ha]
%
Rakennetut alueet
4217
2,38
Maatalousalueet
28580 16,14
Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
118367 66,84
Kosteikot ja avoimet suot
15431
8,71
Vesialueet
10497
5,93
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Kuva 5. Corine-aineiston mukainen maankäyttö (© SYKE, (osittain © Metla, MMM, MML, VRK)

Vesistöalueen kunnissa asuu noin 31 000 asukasta, joista valtaosa asuu alueen taajamissa ja kylissä.
Asutusta on tasaisesti koko vesistöalueella. Vesistöalueen kaikissa kunnissa väestömäärä on ollut
2000-luvulla tasaisessa laskussa ja ennustetaan laskevan tulevina vuosikymmeninä (Tilastokeskus,
taulukko 6).
Taulukko 6. Väestökehitys kunnittain Pyhäjoen vesistöalueella (Tilastokeskus)

2003 2005 2010 2020

2030 2040

Haapavesi 7 818 7 679 7 366 6 937 6 609 6 233
Kärsämäki 3 107 3 033 2 875 2 664 2 504 2 344
Merijärvi 1 312 1 283 1 202 1 102 1 045

985

Oulainen 8 198 8 065 7 826 7 526 7 299 6 973
Pyhäjoki 3 554 3 484 3 322 3 097 2 936 2 748
Pyhäjärvi 6 321 6 091 5 639 5 022 4 634 4 251
Vihanti

3 424 3 330 3 135 2 893 2 751 2 587

Vesistöalueen yhdyskuntarakenne on esitetty kuvassa 6.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

9
Tulvariskien alustava arviointi Pyhäjoen vesistöalueella

Kuva 6. Vuoden 2010 mukainen yhdyskuntarakenne (© SYKE)

Tulvariskien hallinnan kannalta kaavoituksen ja muun alueellisen maankäyttösuunnittelun
vaikutukset koskevat asutusta, elinkeinoa ja muuta rakennettua ympäristöä, mutta lisäksi ne
koskevat luonnonsuojelualueita ja suojeltuja kohteita. Maakuntakaavassa on osoitettu PohjoisPohjanmaan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeelliset alueet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti luonnon ja ympäristön
kestävään
käyttöön,
maiseman
hoitoon
sekä
joen
vedenlaadun
parantamiseen.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset
rakentamiselle.
Jokilaaksot ovat keskeinen osa Pohjois-Pohjanmaan aluerakennetta ja ne muodostavat maaseudun
asutuksen ja elinympäristön rungon. Maakuntakaavassa on osoitettu kuuden suurimman joen
pääuomat ympäristöineen maaseudun kehittämisen kohdealueiksi. Alueet on rajattu siten, että
jokilaaksojen kylät, yhtenäiset peltoaukeat, kulttuuriympäristöt, maisema-alueet ja perinnemaisemat
sisältyvät niihin. Jokilaaksoille on laadittu niiden erityispiirteitä korostavat suunnittelumääräykset.
Jokilaaksoihin rakennettaessa on tulvan aiheuttamat rajoitukset otettava huomioon
tulvasuojelurakenteiden ja rakentamisen korkeusaseman määrittelyn avulla. Korkeustaso voidaan
määritellä kuntien kaavoissa ja rakennusjärjestyksissä ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.
Maakuntatason kaavasuunnittelun lisäksi kaavoitusta ohjaa yleis- ja asemakaavoitus. Pyhäjoen
vesistöalueella on lokakuussa 2010 voimassa 8 yleiskaavaa (kuva 7). Lisäksi vesistöalueella on
valmisteilla 2 yleiskaavan laajennusta. Asemakaavoitetut alueet sijaitsevat kuntakeskuksissa sekä
kyläkeskuksissa.
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Kuva 7. Maankäytön suunnittelu ja yleiskaavoitetut alueet (© SYKE, ELY-keskukset)

2.3. Kulttuuriperintö ja suojelualueet
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita tai -alueita on vesistöalueella
14 (Museovirasto 2010):
- Kalaputaan kylä
- Lampinsaaren kaivosyhdyskunta
- Kärsämäen kirkko
- Etelenkylän Isosilta, Museosilta
- Haapaveden Vanhatien raitti
- Haapaveden kotitalousoppilaitos ja Mustikkamäen viljelymaisema
- Jokipuojin kalaranta, Pyhäjoen kalarannat
- Kaukon kalalanssi, Pyhäjoen kalarannat
- Oulaisten rautatieasema
- Haaveden Vanhatien raitti
- Saviselkä-Piippola-maantie
- Pohjanmaan rantatie
Vesistöalueella on paljon erilaisia suojelualueita. Valtion mailla olevia luonnonsuojelualueita on 6
kpl, josta merkittävimmät Hirvinevan ja Kärsämäenjärvien soidensuojelualueet. Yksityisiä
luonnonsuojelualueita on 42 kpl. Pyhäjoen alaosa on suojeltu koskiensuojelulailla. Natura-alueita
on 21 kpl ja VPD-Natura-alueita 2 kpl. Kansainvälisesti arvokkaita lintualueita on 1 kpl ja
arvokkaita kallioalueita on 6 kpl.
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2.4. Tulvasuojelu ja tulvariskien hallintakeinot
Pyhäjoen vesistöön joen ranta-alueille on viime vuosikymmenien saatossa toteutettu lukuisia
pengerryshankkeita pääasiassa maanviljelysalueiden suojaamiseksi. Rantapengerryksiä on noin 58
km matkalta (kuva 8).

Kuva 8 Pyhäjoen alaosan tulvapenkereet. Kuva © Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
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Tulvatilanteessa penkereiden murtumisen seurauksena veden peittämäksi alueeksi jäävän alueen
suuruus on arvioitu tarkemmin kahdella eri alueella. Pyhäjoen kunnan taajaman läheisyydessä on
kartoitettu
pengermurtumatilanne
Siikanivan
eteläja
pohjoispenkereelle
sekä
Kirkonkylänsaarenpenkereelle. Ylempänä jokivarressa Merijärven taajaman läheisyydessä selvitys
on laadittu Merijärven eteläpenkereelle. (Leiviskä 2005 ja 2006b)
Pyhäjoen keski- ja yläosan perkaus sekä Pyhäjärven ja Haapajärven säännöstelyt Oulaisten,
Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhäjärven kunnissa toteutettiin vuosien 1959-1974 välillä. Pyhäjärvi
otettiin säännöstelykäyttöön vuonna 1960. Säännöstely mahdollisti Venetpalon voimalaitoksen
rakentamisen vuonna 1959 ja Vesikosken voimalaitoksen rakentamisen vuonna 1965. Hankkeen
yhteydessä on tehty perkauksia Matkanivankoskessa, Sukkakoskessa, Pikkujoen niskalla,
Mieluskoskessa, Nivankoskessa, Mallilankoskessa ja Meininginkoskessa sekä siivouksen luontoista
perkausta muutamissa muissa kohdissa.
Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsee kolme säännösteltyä järveä, Pyhä-, Haapa- ja Piipsjärvi (taulukko
7). Pyhäjoen vesistön säännöstely tapahtuu pääosin vesistöalueen latvaosalla sijaitsevan Pyhäjärven
juoksutusta säätelemällä.
Taulukko 7. Pyhäjoen vesistöalueen säännöstellyt järvet ja tekojärvet.
Järvi

Kunta

Valumaalue [km2]

Haapajärvi
Piipsjärvi
Pyhäjärvi

Haapavesi
Oulainen
Pyhäjärvi

1935
563
690

Pinta-ala
[km 2]
3,8
4,5
126,0

Säännöstelytilavuus
[milj. m3]
4,0
2,3
137,0

Säännöstelyväli
[m]
1,45
1,25 *)
1,25

*) kiinteä kynnys

Pyhäjoen tärkeimmät vesivoimalaitokset on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 8). Pyhäjoen
yläosalla sijaitsee kolme voimalaitosta; Venetpalo, Vesikoski ja Kalliokoski. Lisäksi joen
keskiosalla Haapajärven alapuolella on Haapakosken voimalaitos. Pyhäjoessa on lisäksi useita
pieniä voimalaitoksia, joita merkittävimmät ovat Hourunkoski (Koskienergia Oy) ja Ruukin Mylly
Pyhäjoella sekä Joutennivan Mylly Haapavedellä. Hourunkosken koneteho on 0,5 MW ja
vuosienergia noin 3,0 GWh/a.
Taulukko 8. Pyhäjoen vesistöalueen vesivoimalaitokset.
Nimi

Sijaintikunta

Yhtiö

Vesikoski
Kalliokoski

Pyhäjärvi
Pyhäjärvi

Venetpalo

Kärsämäki

Haapakoski

Haapavesi

Koskienergia Oy
Koskienergia Oy
Vattenfall
Sähköntuotanto Oy
Koskienergia Oy

Putouskorkeus
[m]
7,1
6,0

Rakennusvir
taama
[m 3/s]
12
13

Koneteho
[MW]
0,7
0,7

Vuosienergia
[GWh/a]
2,7
2,7

15,5

15

1,9

7,5

3,5

20

0,6

2,5

Pyhäjoen alaosa Haapaveden Haapakosken alapuolelta saakka Pyhäjoen Haapakoskelle on suojeltu
koskiensuojelulailla voimalaitosrakentamiselta. Pyhäjoen uittosääntö on kumottu 8.4.1974
(PsVeO).
Pyhäjoen suistoalue muodostuu joen suuosalle joen haarautuessa noin 6 kilometriä ennen
yhtymistään Perämereen. Maan kohoamisesta ja kiintoaineen kertymisestä aiheutuvien haittojen
vähentämiseksi Pyhäjokisuussa on toteutettu useita tulvasuojeluhankkeita mm. pengerryksiä ja
perkauksia/ ruoppauksia. Uusin vielä toteuttamaton hanke, Pyhäjokisuun moninaiskäytön
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kehittäminen eli Tiirosta Tervoon- hanke, on hankekokonaisuus, joka muodostuu kolmesta toisiinsa
kytkeytyvästä osahankkeesta, joista yksi on tulvasuojelun tehostaminen Pyhäjokisuussa.
Suunnitelmalle on Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myöntänyt luvan 3.7.2009.
2.5. Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella
Pyhäjoella osavaluma-alueiden maankäyttöä ja vesien pidätykseen sopivia alueita on tarkasteltu
CLC2000-maankäyttöaineistoon ja peruskarttoihin perustuen. Vesien pidättämistä valuma-alueilla
voidaan tutkia myös SYKE:n tuottaman maanpinnan painanteita kuvaavan aineiston pohjalta.
Aineiston luonnissa on käytetty 10 m ruutukoon korkeusmallia. Syntynyt maanpinnan
korkeusmallirasteri on ”täytetty” paikkatieto-ohjelmassa ja täytetystä rasterista on vähennetty
alkuperäinen korkeusmallirasteri, jolloin on saatu aineisto, joka kuvaa maanpinnan painanteiden
syvyyttä. Alustavat tulokset on esitetty julkaisussa "Pyhäjoen vesistön tulvariskien hallinnan
yleissuunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus" (Puuronen ja Latvala).
Pyhäjoen kunnan alueella poikkeuksellisissa tulvatilanteissa tulvavesiä ohjataan toisarvoisemmalle
maa-alueelle Pyhäjoen taajaman tulvavahinkojen välttämiseksi. Siikanivan eteläpuolisessa
penkereessä on kaksi hätäylisyöksyä, joiden kautta tulvavedet ohjataan penkereen tausta-alueen
metsävaltaiselle alueelle vedenkorkeuden noustessa yli taajaman tulvasuojelupenkereiden
mitoituskorkeuden. Merijärven kunnassa taajaman kohdalla etelä- ja pohjoisrannan penkereiden
mitoitus on tehty niin, että tulvavesiä voidaan ohjata pohjoisrannan penkereen metsävaltaiselle
tausta-alueelle.
3.

Esiintyneet tulvat ja tulvavahingot

Pyhäjoen vesistöalueella suurin tiedossa oleva tulva on ollut vuonna 1905. Tulvavedenkorkeus
vuoden 1905 tilanteessa on merkitty Merijärven kunnassa koulukeskuksen kohdalla Tähjänjoen
ylittävään siltaan.
Kevään 2000 ns. vesitulvista on tehty kattava selvitys. Tulva-alueet on ilmakuvattu ja
ylivedenkorkeushavaintoja on tehty pääuoman varrella. Lisäksi kuntia kehotettiin tekemään
havaintoja ylivesikorkeuksista alueilla, joihin tulevaisuudessa on mahdollisesti rakentamistarvetta.
Keväällä 2000 ilmakuvatut tulva-alueet on siirretty peruskarttapohjille ja ne löytyvät PohjoisPohjanmaan
elinkeino-liikenneja
ympäristökeskuksesta
sekä
ympäristöhallinnon
tulvatietojärjestelmästä.. Alla olevaan kuvaan (kuva 9) on merkitty sinisellä värillä tulvan peittämät
alueet kevään 2000 ilmakuvakartoituksen perusteella. Kevään 2000 tulvan toistuvuus oli noin a50.
Tulvahuippu ajoittui 22.4 - 29.4 väliselle ajalle, jolloin virtaama Tolpankoskella oli yli 330 m3/s.
Suurin virtaama oli 26.4.2000 472 m3/s.
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Kuva 9. Pyhäjoen vesistötulvan peittämät alueet keväällä 2000 (toistuvuus noin 1/50 vuotta). (© Syke valumaalueet, © Pohjois-Pohjanmaan ELY, ©Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)

Vuonna 2000 lumen nopean sulamisen seurauksena Pyhäjoella aiheutui poikkeuksellisen suurten
virtaamien aiheuttamia tulvavahinkoja ja huomattavia tulvatorjuntakustannuksia. Tulvatilanteessa
penkereiden lisäkunnostustarve tuli esille. Useilla pengerrysalueilla, etenkin sellaisilla, joita ei vielä
ollut peruskunnostettu, vesi meni tai oli vaarassa mennä penkereen yli. Penkereet on tehty aikoinaan
1950-luvulla mies- ja hevostyönä paikanpäältä saadusta materiaalista, jossa on mahdollisesti
mukana pengertä heikentäviä eloperäisiä aineksia. Yleensä penkereet ovat tulva-aikana vielä
roudassa ja kestävät sen vuoksi paremmin. Keväällä 2000 routaa ei juuri ollut. Pahin tilanne oli
Kenkimän penkereellä, missä penkereeseen tuli 24.4. - 28.4. välisenä aikana yhteensä 10
vuotokohtaa, jotka saatiin tilapäisesti tukittua. Tulvatilanne osoitti, että tulviin on syytä varautua
huolellisesti
ennakkoon,
tulvasuojelurakenteet
kannattaa
pitää
kunnossa
sekä
tulvatorjuntasuunnitelmat ja patoturvallisuustoiminta jatkuvasti ajan tasalla. (Enbuske ym. 2000)
Pyhäjoki on lisäksi altis jääpatotulville. Havaintojen mukaan Pyhäjoen pääuoman alttiimmat
kohteet jääpatojen muodostumiselle ovat:
Pyhäjoen jokisuisto
Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran Siikanivan penkereiden yläosan välinen alue
(Halusenpuhto)
Pyhänkosken yläpuoli, Nivalan penkereen alapuolella
Pirttikosken alueella Kuusiniemen sillan alapuolinen alue
Uimussuvannon penkereiden alue
Männistönkosken alapuoli
Lapinnivankosken alapuoli
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Asikkaperä, Hellaakosken yläpuoli
Ponnikkaperän alue
Oulaisten yläpuolella, Pokelanmäki
Haapakosken voimalaitoksen alapuoli
Haapajärven turvevoimalaitos laskiessaan lauhdevedet Haapajärveen ja edelleen alapuoliseen
Pyhäjokeen, ehkäisee osaltaan jääpatojen muodostumista noin 20 km:n matkalla Annoseen saakka.
Toisaalta avoimena pysyvä joki saattaa kovalla pakkasella lisätä sulan alueen alapuoleisen
jokijakson hyytöriskiä.
Vaikeita jääpatotilanteita Pyhäjoella on sattunut viimeksi ainakin vuosina 1979, 1985, 1998 sekä
2000. Siikanivan etelä- ja pohjoispuolen penkereiden välissä vesi nousi jääpatojen seurauksena
vuosina 1979, 1985 ja 2000 lähelle penkereiden harjaa ja penkereiden murtuminen oli hyvin lähellä.
Oulaistenkosken alapuolella vesi on noussut kirjaston kellariin aiheuttaen kosteusvahinkoja.
Pyhäjoen yläjuoksulla joudutaan vuosittain alkutalvesta pienentämään Pyhäjärven juoksutusta,
jottei Kuppaankosken läheiselle Jokikylän koululle nouse vesi hyydepadon vuoksi. Haapakosken
voimalaitoksen alapuolelle läjityssaaren kohdalle muodostuva jääpato on pahimmillaan nostanut
veden vesivoimalaitoksen sisätiloihin ja Haapakosken tehdasalueen pihalle.
Pyhäjoen suistoalue on jääpadoille ja hyyteen muodostumiselle hyvin herkkä alue. Keväällä 1998
tulvavesi nousi jääpadon ja hyyteen muodostumisen seurauksena ja kävi selvästi ylempänä kuin
kevään 2000 vesitulva.
Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa (P. Leiviskä ja V-P. Latvala 2009) ja
Pyhäjoen vesistön tulvariskienhallinnan yleissuunnitelmassa (E. Puuronen ja V-P. Latvala 2009) on
käsitelty laajasti toteutuneiden tulvien esiintymistä, niiden vaikutusta, riskejä ja toimenpiteitä
tulvien ehkäisemiseksi. Vuoden 1977 tulva-alueita on viistoilmakuvattu ja alueista on piirretty
historialliset tulvakartat paperille.
Toteutuneiden tulva-alueiden laajuus on aika hyvin tiedossa, mutta vahinkojen suuruudesta ei ole
tiedossa tarkkoja laskelmia.
Tulvavaarakarttoja on Pyhäjoen vesistöalueelle laadittu yhteensä kuudelle alueelle:
Pyhäjoen suisto ja taajama, yleispiirteinen (MML:n MTK:n korkeuskäyräaineisto,
kantakartta, maastomittaukset ja muu korkeusaineisto)
Merijärven taajama ja Kalapudas, yleispiirteinen (MML:n MTK:n korkeuskäyräaineisto,
kantakartta, maastomittaukset)
Oulaisten taajama, yleispiirteinen (MML:n MTK:n korkeuskäyräaineisto, kantakartta)
Haapavesi, yleispiirteinen (MML:n MTK:n korkeuskäyräaineisto, kantakartta)
Pyhäjärvi, yleispiirteinen (MML:n MTK:n korkeuskäyräaineisto, kantakartta)
Kartan esitystarkkuus riippuu käytetyn lähtöaineiston tarkkuudesta. Mikäli lähtöaineistossa on
jouduttu käyttämään esimerkiksi peruskartan korkeuskäyrien tasoista tietoa edes osalla
mallinnettavaa aluetta, on koko aineisto jouduttu luokittelemaan yleispiirteiseksi.
Tulvavaarakartat tulisi päivittää valtakunnallisen laserkeilauksella saadun uuden maanpinnan
korkeusmallin valmistutta.
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3.1 Arvio toteutuneiden tulvien vaikutuksista nykytilanteessa
Vuoden 1905 tulvavahingoista ei ole tietoa, mutta vastaava tulva voi aiheuttaa yleiseltä kannalta
tulvariskien hallinasta annetun lain (620/2010) 8 § 1 momentissa mainittuja vahingollisia
seurauksia.
Vuoden 2000 tulvavahingot nykytilanteessa voivat olla suuremmatkin kuin vuonna 2000, mikäli
Pyhäjoen tulvasuojelupenkereet murtuvat tulvan johdosta. Erityisesti siellä, missä penkereet
suojaavat rakennettuja alueita voivat vahingot olla suuret. Suurimmat vahingot ovat odotettavissa
Pyhäjoen, Merijärven ja Oulaisten taajamissa.
Seuraavassa on arvioitu kunnittain vuonna 2000 havaitun ja ilmakuvatun tulvan tulva-alueiden
perusteella tulvariskejä ja tulvasta aiheutuvia vahinkoja tulvavaarakartoitettujen alueiden
ulkopuolella.
Pyhäjoen kunnan muut alueet, toteutuneet tulvat
Pyhäjoen kunnassa ei ole Pyhäjoen taajaman ja suiston lisäksi laadittu tulvavaarakarttoja muilta
alueilta. Vuonna 2000 tapahtuneen tulvan toistuvuus oli noin 50 vuotta. Alla olevassa kuvassa
(kuva 10) on esitetty vuoden 2000 tulva-alue Pyhäjoen kunnan alueella lukuun ottamatta Pyhäjoen
taajamaa ja suistoa.

Kuva 10. Vuonna 2000 havaittu tulva-alue ja tulva-alueen sekä lähistön kohteita Pyhäjoen kunnan alueella. (©
Pohjois-Pohjanmaan ELY)
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Yllä olevassa kuvassa (kuva 10) on esitetty tulva-alueella ja sen lähistöllä Pyhäjoen vesistöalueella
olevia kohteita. Tulva-alue on maatalousvaltaista aluetta. Asutuksen lisäksi tulva-alueella ei sijaitse
herkkiä kohteita. Tulva-alueella ei myöskään sijaitse ympäristövahingon riskikohteita, PIMAkohteita tai vedenottamoita.
Pyhäjoen alaosa Haapakosken alapuolelle saakka on suojeltu koskien suojelulailla. Natura- ja
luonnonsuojelualueita ei ole tulva-alueella tai sen lähiympäristössä. Kulttuuriperinnön kohteita ei
myöskään ole tulva-alueella.
Merijärven kunnan muut alueet, toteutuneet tulvat
Alla olevassa kuvassa (kuva 11) on esitetty vuoden 2000 havaittu tulva-alue Merijärven kunnan
pohjoisosassa, missä ei ole tehty tulvavaarakartoituksia. Tulva-alueella on 14 asuinrakennusta.
Tulvasta aiheutuu vahinkoja maataloudelle.
Muinaisjäännösrekisterissä on useita pistemäisiä kohteita Merijärven kunnan pohjoisosassa
Pyhäjoen varrella. Kohteet ovat kivikautisia asuinpaikkoja (Pajander, Pyhäkoski Hautausmaa,
Tynkilä), esihistoriallisia kiviröykkiöitä (Tappuravuori Kotiranta, Myllylä, Ilvessalonmäki) ja
ajoittamattomia kiviröykkiöitä (Kahlottimenkallio ja Tappuravuori).

Kuva 11. Vuoden 2000 havaittu tulva-alue Merijärven kunnan pohjoisosassa. (© Pohjois-Pohjanmaan ELY)

Oulaisten kaupungin muut alueet, toteutuneet tulvat
Alla olevassa kuvassa (kuva 12) on esitetty vuonna 2000 havaitut tulvan peittämät alueet Oulaisten
länsiosassa. Vahinkoja aiheutuu tulvatilanteessa rakennuksille ja maataloudelle Vaikonojan ja
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Pyhäjoen varsilla. Alueen pengerryksiä on kunnostettu vuoden 2000 tulvan jälkeen. Oulaisissa
tulvavaarakartoitetun alueen ulkopuolella vuoden 2000 tulvatilanteessa tulvavesiä levisi laajalti
myös Piipsjärven alapuolisille pelloille.
Alueella on myös muinaismuistorekisterin pistemäisiä kohteita lähellä Pyhäjoen rantaviivaa.
Kohteet ovat kivikautisia asuinpaikkoja (Laulumaa ja Ala-Kastari). Oulaisten alueen eteläosassa
Pyhäjoen varrella on myös kaksi kivikautista asuinpaikkaa (Koskela, Herrala).

Kuva 12. Havaitut tulvan peittämät alueet vuonna 2000 Oulaisten länsiosassa ja alueella sijaitsevat kohteet. (©
Pohjois-Pohjanmaan ELY)

Haapaveden kaupungin muut alueet, toteutuneet tulvat
Alla olevassa kuvassa (kuva 13) on esitetty vuonna 2000 havaittu tulva ja alueilla olevia kohteita
Haapaveden taajaman pohjois- ja eteläpuolella. Tulvan peittämät alueet ovat lähes kokonaan
maatalouden maita. Tulva-alueilla on 4 vakituista asuinrakennusta sekä vapaa-ajan rakennuksia ja
sauna- ja talousrakennuksia. Mieluskylän koulun jäteveden puhdistamo on ympäristövahingon
riskikohde, joka sijaitsee n.100 m etäisyydellä Pyhäjoen rantaviivasta mutta ei kuitenkaan vuoden
2000 havaitulla tulva-alueella.
Keväisin Haapakosken voimalaitoksen alapuolelle voi muodostua jääpato, jonka aiheuttama
vedennousu uhkaa yläpuolista aluetta, missä sijaitsee teollisuusrakennuksia. Tulvavesi voi nousta
voimalaitosalueelle. Alueella on myös toimintansa lopettanut Haapakosken saha, joka on PIMAalue, jonka puhdistustarve on arvioitava ja alue on puhdistettava tarvittaessa.
Haapavedellä Pyhäjoen varrella sijaitsee taajaman pohjoispuolella kivikautisia asuinpaikkoja
(Mieluskoski, Hietala, Kotimäki, Nurmela, Mäntylä, Mäntylä E). Myös Haapaveden eteläosassa
sijaitsee yksi kivikautinen asuinpaikka (Viirikorpi) lähellä Pyhäjoen rantaviivaa.
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Kuva 13. Vuonna 2000 havaitun tulvan veden peittämät alueet Haapaveden taajaman pohjois- (alempi kuva) ja
eteläpuolella (ylempi kuva). (© Pohjois-Pohjanmaan ELY)
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Kärsämäki, toteutuneet tulvat
Kärsämäen kunnan väkiluku on noin 3000.
Kärsämäen alueella ei ole tulvavaarakartoitettuja alueita. Vuonna 2000 ilmakuvattu Pyhäjoen tulvaalue Kärsämäen kunnan alueella ulottuu noin 15 km ylävirtaan Venetpaloon Kärsämäen
Rannankylästä (kuva 14).

Kuva 14. Vuoden 2000 havaittu tulva-alue Kärsämäen kunnan alueella ja alueella sijaitsevat kohteet. (© PohjoisPohjanmaan ELY)

Vuonna 2000 tulvaveden alle jäänyt alue on maatalousvaltaista aluetta. Alla olevassa taulukossa
(taulukko 9) on esitetty tulva-alueen asukasmäärä ja muita kohteita. Tulva-alueella ei ole asutuksen
lisäksi muita ns. herkkiä kohteita.
Taulukko 9. Kärsämäen alueella vuoden 2000 tulva-alueella sijaitsevat kohteet.
Vuoden 2000 havaitun tulvan tulva-alueen kohteet Kärsämäellä
Asukkaat (kpl)
10
Rakennukset (kpl)
17
Asunnot (kpl)
8
Peltoja (ha)
169
Seutu- ja yhdystiet (km)
0,2
Yksityistiet (km)
1,1
Johtoverkosto (km)
1,3
Muuntajia (kpl)
1
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Toimintansa lopettanut Kärsämäen Osuusmeijeri Oy sijaitsee Pyhäjoen varressa ja alueella on
maaperän pilaantuneisuuden selvitystarve. Meijerin alue rajautuu Pyhäjokeen. Meijerin alue ei
sijaitse vuonna 2000 havaitulla tulva-alueella.
Pyhäjoen varressa n. 100 m etäisyydellä rantaviivasta on Tiehallinnon tukikohta, missä varastoidaan
ja jaellaan polttonestettä. Alue ei ole vuoden 2000 tulva-alueella.
Osittain tulva-alueella sijaitsee Vitikankoski, joka on pohjavedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue. Kärsämäen vesihuolto Oy:llä on kuusi käytössä olevaa pohjavedenottamoa
(Häämeenkankaalla ja Porkankankaalla), jotka eivät sijaitse tulva-alueella. Talousveden jakelu on
kohtalaisen turvattua tulvatilanteessa. Myöskään jäteveden puhdistamo ei sijaitse tulva-alueella.
Tulva-alueella sijaitsee alle 1 ha maakuntakaavan aluevarauksia, jotka ovat taajamatoimintojen
aluevarauksia.
Venetpalon kylässä sijaitsee Palolan ja Nivanperällä Välitalon kivikautinen asuinpaikka lähellä
Pyhäjoen uomaa. Kohteet eivät sijaitse vuoden 2000 tulva-alueella.
Tulva-alueella ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita.
4. Ilmastonmuutostarkastelu
Ilmastonmuutoksen on todettu vaikuttavan ilman lämpötilaan, sadantaan, haihduntaan ja sitä kautta
hydrologiseen kiertoon. Tutkimuksissa (Veijalainen ym. 2009) on todettu kevättulvien pienenevän
Pohjois-Pohjanmaalla lumensadannan ja sitä kautta sulannan vähentymisen vuoksi. Sadannan on
kuitenkin todettu lisääntyvän, joten voidaan todeta, että virtaamat lisääntyvät muina vuodenaikoina.
Suurimmat tulvavirtaamat sattuvat kuitenkin edelleen keväällä.
Pyhäjoen vesistöalueella ilmastonmuutoksen vaikutuksia on arvioitu Veijalaisen (2007) laatimassa
raportissa "Pyhäjoen Pyhäjärven ja Haapajärven kerran 100, 250 ja 1000 vuodessa toistuvien
tulvien suuruuksien arviointi". Raportti on laadittu vuosijaksolle 2071 - 2100. Raportin mukaan
suurimmat vedenkorkeudet Pyhäjärvessä ja Haapajärvessä saavutetaan ilmaston muutoksen
jälkeenkin lumen sulannasta aiheutuvan valunnan seurauksena. Taulukkoihin 10 ja 11 on koostettu
Veijalaisen (2007) laatimat arviot Pyhä- ja Haapajärven suurimmista vedenkorkeuksista tulvilla
HW1/100, HW1/250 sekä HW1/1000.
Taulukko 10. Suurimmat tulvavedenkorkeudet Pyhäjärvellä arvioidun ilmastonmuutoksen jälkeen (Veijalainen
2007).

1/100 Tulvan
suuruus
Vedenkorkeus [N43 +]
140,08
3
Tulovirtaama, 1 vrk, m /s
102
3
Tulovirtaama, 10 vrk, m /s
56
3
Tulovirtaama, 30 vrk, m /s
44
3
Juoksutus, m /s
15,9

1/250 Tulvan
suuruus
140,17
126
65
48
16,8
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suuruus
140,29
160
79
54
18,0
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Taulukko 11. Suurimmat
(Veijalainen 2007).

tulvavedenkorkeudet

1/100 Tulvan
suuruus
Vedenkorkeus [N60 +]
89,15
3
Tulovirtaama, 1 vrk, m /s
298
3
Tulovirtaama, 3 vrk, m /s
292
3
Lähtövirtaama, m /s
298

Haapajärvellä

1/250 Tulvan
suuruus
89,27
314
308
314

arvioidun

ilmastonmuutoksen

jälkeen

1/1000 Tulvan
suuruus
89,43
336
331
337

Ilmastonmuutoksen seurauksena Pyhä- ja Haapajärvellä suurin tulva ajoittuu edelleen kevääseen.
Pyhäjärvellä suurin tulva laskelmissa saatiin käyttäen pohjavuotena vuoden 1968 säähavaintoja ja
Haapajärvellä käyttäen vuoden 1981 säähavaintoja. Pyhäjärvellä suurin tulva on pitkäkestoinen ja
mitoitussadanta ajoittuu loppukevääseen ja alkukesään sateisen kevään jälkeen. Mitoitussadannan ja
suurimman virtaamahuipun alkaessa Pyhäjärvi on jo ehditty nostaa melko ylös ja varastotilavuutta
ei ole enää paljoa jäljellä. Haapajärvellä taas mitoitustulva ajoittuu runsaslumiseen kevääseen,
jolloin lumi sulaa nopeasti mitoitussateen ajoittuessa samaan aikaan sulamisen kanssa ja pahentaen
tulvaa selvästi. (Veijalainen 2007)
Pyhäjärven osalta saavutettava maksimivedenkorkeus riippuu käytetystä säännöstelyohjeesta vain
melko vähän, lähinnä siinä kuinka syväksi kevätkuoppa on ennen tulvaa tehty ja kuinka nopeasti
juoksutuksia ryhdytään keväällä kasvattamaan. Varsinaisen tulvan aikana Pyhäjärvestä juoksutetaan
sen maksimipurkautumiskyvyn mukaisesti. Pyhäjärven veden maksimikorkeudet eri
tulvantoistuvuuksilla on esitetty edellä olevassa taulukossa 9. (Veijalainen 2007)

5. Paikkatietoaineistojen käyttö tulvariskialueiden tunnistamisessa
Lain tulvariskien hallinnasta (620/2010) mukaan merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä on
otettava huomioon tulvasta aiheutuvat vahingolliset seuraukset ihmisen terveydelle,
turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle
yleiseltä kannalta katsoen.
Kappaleen 6 tulvavaarakartoitettujen alueiden vahinkoarvioissa on hyödynnetty tulvariskialueiden
tunnistamisessa käytettäviä tunnuslukuja, joita on laskettu tulvavaarakartoitetuille alueille 20, 50,
100, 250 ja 1000 vuoden toistuvuudelle. Tunnusluvut kuvaavat tulvavaarakartoitetuilla alueilla
sijaitsevia riskikohteita. Vahinkoarvioissa on hyödynnetty tulvavaarakarttoja niiltä alueilta, joille
kartat on laadittu. Muiden tarkasteltujen alueiden osalta on hyödynnetty vuoden 2000 tulvan
ilmakuvattua ja digitoitua aineistoa sekä ns. karkeantason tulva-aluetta. Riskikohteiden
kartoituksessa ja vahinkoarvioissa käytetyt paikkatietoaineistot on esitelty ympäristöhallinnon
julkaisussa "OH2/2008 Tulvariskien kartoittaminen", joka on ladattavissa osoitteesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=297621&lan=fi&clan=fi.
Kappaleen 6 tarkasteluissa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta,
vaan arviossa on käytetty vain kohteen sijaintia ja sen sijoittumista laskennalliselle tulva-alueelle.
Tietoja tulisi tarkistaa tarkemman tulvariskikartoituksen yhteydessä, jotta kohteiden tulvasuojelua ja
pelastusreittejä voidaan suunnitella.
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Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Myös
se, ettei rakennus- ja huoneistorekisteriin ole tallennettu rakennusten korkeustietoja, rajoittaa
vahinkojen arviointia. Kappaleessa 6 esitetyt vahinkoarviot ovat siten suuntaa-antavia.
SYKEssä kehitettyä paikkatietoanalyysiä voidaan käyttää työkaluna alavien, mahdollisesti tulville
alttiiden alueiden määrittämisessä. Alavan alueen määrittäminen perustuu laskentaan, jossa otetaan
huomioon maaston topografia, yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala, järvisyys ja uoman kaltevuus.
Laskenta suoritetaan valuma-alueittain. Mallin kalibrointi laskentaa varten tehdään keskimäärin
kerran 1000 vuodessa toistuvalle tulvalle määritettyjä virtaamia ja vedenkorkeuksia käyttäen.
Suurimpana virhelähteenä on korkeusaineiston heikko tarkkuus. Pääasiallisesti käytössä on MML:n
10 m ja 25 m korkeusmalli, joiden tarkkuus on 1 m (10 m) sekä 2,5 m (25 m) luokkaa. Lisäksi on
myös käytetty MML laserkeilausaineistoa sieltä, mistä sitä on ollut saatavissa. Keilausaineiston
tarkkuus on 0,5 m luokkaa. Menetelmän avulla voidaan myös arvioida ilmastonmuutoksen
vaikutuksia tulvan peittämiin alueisiin ja tunnistaa tulvatasanteita. Jatkossa käytetään termiä
"karkea tulva-alue", kun puhutaan mallin avulla tuotetusta alavasta alueesta.
Seuraavassa on esitetty menetelmän tärkeimmät työvaiheet:
- korkeusmallin esikäsittely (painanteiden tasoittaminen ja uomaverkon kovertaminen)
- virtausreitin, valuma-alueiden ja järvisyyden sekä kaltevuuksien mallintaminen
korkeusmallista
- virtaama-laskennan kalibrointi (toistuvuusanalyysi Hydro-asemille, tulvatietojärjestelmä)
- virtaama-laskenta Kaiteran nomogrammia soveltaen
- vedenkorkeus-laskennan
kalibrointi
(toistuvuusanalyysi
Hydro-asemille,
tulvatietojärjestelmä)
- vedenkorkeus-laskenta Bernoullin ja Manningin yhtälöitä soveltaen
- tulva-alueiden generointi perustuen path distance -algoritmiin ja niiden esittäminen
Mallin tuloksista voidaan päätellä, että kerran 1000 vuodessa toistuvalla tulvaskenaariolla karkea
tulva-alue ulottuu Pyhäjoen pääuoman ala- ja keskiosaan sekä suurimpien sivujokien varrelle.
Tuotetun karkean tulvan peittävyyden kokonaispinta-ala vähennettynä tulvakartoitetulla alueilla on
noin 375 km2 (kuva 15).
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Kuva 15. Karkean tulvan peittävyys, käytetty korkeusaineisto ja tulvaarakartoitetut alueet Pyhäjoen
vesistöalueella. (© SYKE, Alueelliset ELY-keskukset; © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09)

Karkean tulva-alueen peittävyyden avulla arvioidaan mahdolliset tulvariskialueet, joita tulisi
tarkastella tarkemmin eli joille tulisi laatia tulvavaara- ja tulvariskikarttoja. Arvioinnissa voidaan
käyttää apuna ympäristöhallinnon ohjetta "Tulvariskien kartoittaminen" (Alho ym. 2008), jossa
esitellään tulvariskien hallinnan kannalta tärkeitä (tulvahaavoittuvia) kohteita ja alueita sekä
annetaan työkaluja arvioinnin tekemiseen.
Merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa voidaan käyttää ns. tulvariskiruutuja ja -riskialueita,
jotka on sovellettu pelastustoimen käyttämistä riskiruuduista (taulukko 12). Tulvaruutujen
luokitusperusteena käytetään rakennus- ja huoneistorekisterin asukasmäärää ja kerrosalaa tulvaalueella 250x250 m kokoisella ruudulla. Tällöin ruudut, joissa on suurin riski, merkitään
riskiluokkaan I ja ruudut, joissa on pienin riski, merkitään riskiluokkaan IV. Riskialue muodostuu,
kun vähintään 10 samaan tai sitä korkeampaan riskiluokkaan kuuluvaa riskiruutua ovat yhteydessä
toisiinsa.
Taulukko 12. Riskiruutujen luokittelu asukasmäärän ja kerrosalan perusteella.
2
Riskiluokka
Asukkaismäärä
Kerrosala [m ]
I
> 250
tai
> 10 000
II
61 – 250
tai
2 501 – 10 000
III
10 – 60
tai
250 – 2 500
IV
< 10
ja
< 250

6. Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit
Pyhäjoki
Pyhäjoen suisto ja taajama
Pyhäjoki on noin 3000 asukkaan kunta. Pyhäjoen kunnan alueella on tulvavaarakartoitettu Pyhäjoen
taajama vesistötulvan toistuvuuksilla 20, 50,100, 250 ja 1000 vuotta. Pyhäjoen suisto on
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tulvavaarakartoitettu kerran 200 vuodessa toistuvan meritulvan tilanteessa. Pyhäjoen taajamassa on
penkereillä tulvasuojeltuja alueita 5,4 km2. Penkereet on mitoitettu kerran 400 vuodessa toistuvalle
tulvalle.
Sekä Pyhäjoen taajaman että suiston tulva-alueilla tulvan alle jäävistä maa-alueista n. 70-80 % on
luokiteltu maankäyttöluokkaan (Slices) metsätalous ja muut alueet. Pyhäjoen suistossa noin 25 %
tulva-alueesta on maatalouden maita ja loput pientalo- (1 %) ja loma-asuntoalueita (3 %). Pyhäjoen
taajaman kerran 250 vuodessa toistuvan tulva-alueen maa-alueista on sekä pientalo- että
maatalousalueita 7 % ja muiden alueiden osuus on hyvin pieni.
Alla olevassa kuvassa (kuva 16) on esitetty Pyhäjoen taajaman kerran 250 vuodessa toistuvan
vesistötulvan tulva-alue. Kuvassa on esitetty myös tulva-alueilla ja tulvasuojellulla alueella
sijaitsevat riskikohteet.
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Kuva 16. Pyhäjoen kerran 250 vuodessa toistuvan vesistötulvan tulva-alue sekä tulva-alueella ja tulvasuojellulla
alueella sijaitsevat riskikohteet. (© Pohjois-Pohjanmaan ELY)
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 13) on esitetty eri tulvan toistuvuuksilla tulva-alueiden pintaalat, asukasmäärät ja kastuvat asunnot sekä muita tulva-alueilla sijaitsevia kohteita.
Taulukko 13. Pyhäjoen tulva-alueilla sijaitsevia kohteita.
Pyhäjoen taajama

Tulva-alue (ha)
Asukkaita (kpl)
Rakennuksia (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Valta- ja kantatiet (km)
Seutu- ja yhdystiet (km)
Yksityistiet
ja
kevyen
liikenteen väylät(km)
Johtoverkoston pituus (km)
Muuntoasemia (kpl)

Pyhäjoen
suisto,
meritulva

Tulvan toistuvuus (vuotta)
20
50
57
64
2
4
6
7
1
3
2,4
2,9
0,4
0,8

100
68,9
6
13
4
3,9
0,03
1,8

250
72,6
38
21
20
3,9
0,06
0,03
1,8

1000
235,9
91
43
89,5
0,4
0,4
5,3

200
192,8
7
73
5
41,4
4,5

1,6
-

2,1
-

2,3
-

3,7
-

1,7
-

1,9
-

Asutuksen lisäksi tulva-alueilla ei sijaitse herkkiä kohteita kuten koulut, päiväkodit, vanhainkodit
tai terveydenhuollon rakennukset, jotka voivat olla vaikeasti evakuoitavia. Tulva-alueilla ei sijaitse
myöskään palolaitosta tai tietoliikenteen rakennuksia, joiden toiminnan häiriöt tai keskeytyminen
voisivat vaikeuttaa tulvan ja vahinkojen torjuntatoimenpiteitä.
Pyhäjoen tulva-alueilla ei sijaitse teollisuutta tai muita ympäristövahinkojen riskikohteita. Tulvaalueilla ei sijaitse myöskään PIMA-kohteita eikä kaatopaikkoja.
Pyhäjokisuun vesi Oy omistaa Pyhäjoen kunta ja vesilaitokseen on liittynyt noin 3470 asukasta.
Pyhäjoki on suurelta osin ostoveden varassa. Ostovesi tulee Vihannista, Raahesta ja Kalajoelta.
Pyhäjoen vesi Oy:n oma pieni vedenottamo sijaitsee Kopistossa, joka ei sijaitse Pyhäjoen
vesistöalueella. Puhtaan veden tilanne suurissa tulvissa on melko turvattu. Tulva-alueella ei ole
vedenottamoita tai laitteistoja. Talousveden ei pitäisi erityisesti vaarantua.
Pyhäjokisuun vesi Oy:n puhdistamo sijaitsee Pyhäjoen suistossa ympäristöään korkeammalla
Lipinsaaressa eikä ole 250 vuoden toistuvuuden tulva-alueella. Viemärilaitoksessa on noin 1340
liittyjää.
Yllä olevassa taulukossa (taulukko 13) on esitetty 250 vuoden toistuvuuden tulva-alueella olevien
teiden pituudet tieluokittain. Pyhäjoen taajaman ja suiston 250 vuoden toistuvuuden tulva-alueella
on yksityisteitä yhteensä yli 5 km, joista paljon voi olla päällystämättömiä tieosuuksia, joille voi
aiheutua vaurioita tulvatilanteessa.
Pyhäjoen suistossa tulva-alueella sijaitsee muinaisjäännöskohde Pyhäjoen suu, joka on
historiallinen markkinapaikka.
Pyhäjokisuulla sijaitsevat Jokipuojin kalaranta ja Kaukon kalalanssi ovat valtakunnallisesti
merkittäviä rakennetun ympäristön kohteita ja sijaitsevat osittain tulva-alueella. Vanhat kalarannat
kertovat alueen kalastusperinteestä. Jokipuojin kalaranta koostuu n. 30 aitasta, mökista ja
venevajasta. Pyhäjoen pohjoisrannalla olevaan Kaukon kalasatamaan kuuluu 27 vene- ja
verkkolatoa. Kaukon ja Jokipuojin kalarannat ovat olleet samassa käytössä ikimuistoisista ajoista.
Nykyisistä kalamajoista osa rakennettiin 1900-luvun alussa. (Museovirasto 2010)
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Pyhäjoen taajamassa tulva-alueiden läpi menevä Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä
historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta
Tukholmaan Pohjanlahden ympäri. Rantatie on ollut Pohjanmaan tärkein tie ja Lapin läänin alueella
pitkään ainoa maantie. Pohjanmaan rantatien osuuden päässä Pyhäjoen etelähaaran ylittää
Etelänkylän Isosilta, joka on rakennettu 1837. Se on todennäköisesti maamme vanhin käytössä
oleva puinen tukiansassilta. Neliaukkoinen silta on lähes 80 metriä pitkä ja muodostaa vaikuttavan
näyn koskimaisemassa. (Museovirasto 2010)
Pyhäjoen taajaman 250 vuoden toistuvuuden tulva-alueella on 205 ha maakuntakaavan
aluevarauksia ja Pyhäjoen suiston tulva-alueella 147 ha. Alueet ovat taajamatoimintojen
aluevarauksia. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006)
Alla olevassa taulukossa (taulukko 14) on arvioitu tulvien aiheuttamia vahinkoja rakennuksille ja
maataloudelle Pyhäjoen tulvavaarakartoitetuilla alueilla.
Taulukko 14. Rakennuksille ja maataloudelle arvioidut vahingot tulvatilanteissa Pyhäjoella.
Vahingot (€)
Pyhäjoen
suisto,
meritulva

Pyhäjoen taajama, vesistötulva
Tulvan toistuvuus
(vuotta)
Rakennukset
Maatalous

20

50

100

250

200

18 800
100

52 600
300

69 400
500

221 100
800

320 000
12 800

Alla olevassa taulukossa (taulukko 15) on esitetty Pyhäjoen tulvasuojellulla alueella asuvien
asukkaiden määrät ja muita alueilla sijaitsevia kohteita.
Pengermurtumatilanteessa muodostuu turvallisuusriski suurelle määrälle Pyhäjoen asukkaita. RHRerityiskohteista tulvasuojellulla alueella sijaitsee 81 oppilaan lukio.
Pengermurtumatilanteessa aiheutuu huomattavia vahinkoja rakennuksille ja maataloudelle.
Pyhäjoella Siikanivan etelä- ja pohjoispuolinen penger sekä Kirkonkylän saaren penger on
mitoitettu kerran 400 vuodessa toistuvan tulvavedenkorkeuden ja 0,50 m kuivavaran perusteella.
Pohjoispuolisen penkereen asutuksen suojaamiseksi eteläpuolinen penger on varustettu kahdella
ylisyöksykynnyksellä, joiden kynnyskorkeus on sama kuin laskennallinen HW1/400 kyseisellä
kohdalla. Kerran 1000 vuodessa toistuvan tulva on sen verran suuri, että osa tulvavedestä purkautuu
isoilla tulvilla eteläpuolisen penkereen tausta-alueelle, joka pienemmillä tulvilla on tulvasuojeltua
aluetta.
Taulukko 15. Pyhäjoen taajaman tulva-suojelulla alueella sijaitsevia kohteita.

Tulvavasuojeltu alue (ha)
Asukkaita (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Valta- ja kantatiet (km)
Seutu- ja yhdystiet (km)
Yksityistiet (km)
Johtoverkoston pituus (km)
Muuntoasemia (kpl)

Pyhäjoen taajama
Tulvan toistuvuus (vuotta)
20, 50, 100 ja 250
538,9-540,2
271-273
136-138
263,7-265,2
1,4
1,3
11,2-11,6
11,4
-
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395,7
231
120
185,0
1,2
0,8
9,5
10,2
-
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Merijärvi
Merijärven kunnassa on noin 1000 asukasta. Merijärven taajaman alueelle on tehty tulvavaarakartat
20,50,100,250 ja 1000 vuoden tulvan toistuvuudelle Merijärven taajaman ja Kalaputaan alueelle.
Merijärven taajama
Merijärven taajama on tulvasuojeltua aluetta. Merijärven etelärannan penger on mitoitettu
suuremmalle tulvantoistuvuudelle kuin pohjoispuolen penger. Suurilla tulvilla vesiä ohjataan
pohjoispuolen penkereen tausta-alueelle, joka on metsätalousvaltaista aluetta. Merijärven
etelärannan penger on mitoitettu suojaavan Merijärven taajamaa noin toistuvuudelle HW1/400 HW1/500 saakka. Alla olevassa kuvassa (Kuva 17) on esitetty Merijärven kerran 250 vuodessa
toistuvan tulvan tulvavaarakartta ja tulva-alueella sijaitsevia kohteita.

Kuva 17. Merijärven taajaman ja Kalaputaan tulvavaarakartat ja alueilla sijaitsevat riskikohteet. (© PohjoisPohjanmaan ELY)

Pengermurtumatilanteessa aiheutuu Merijärven taajaman väestölle turvallisuusriski. Alla olevassa
taulukossa (taulukko 16) on esitetty eri tulvan toistuvuuksilla tulvasuojellun alueen asukasmäärät.
Tulvasuojelulla alueella sijaitsee ns. herkkiä kohteita, jotka voivat olla esimerkiksi vaikeasti
evakuoitavia tai niiden toiminnan häiriöt tai keskeytyminen tulvatilanteessa voi aiheuttaa erityisen
suurta vahinkoa tai vaikeuttaa tulvavahinkojen torjumista entisestään. Merijärven taajaman
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tulvasuojelulla alueella sijaitsee vanhainkoti, peruskoulu (207 oppilasta), terveyskeskus ja
paloasema.

Taulukko 16. Merijärven taajaman tulvasuojelulla alueella olevia kohteita tulvan toistuvuudella 20, 50, 100 ja
250 vuotta ja tulva-alueella toistuvuudella 1000 vuotta

Tulvasuojeltu
alue
(ha)
Asukkaita (kpl)
Rakennuksia (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Seutu- ja yhdystiet
(km)
Yksityistiet ja kevyen
liikenteen väylät (km)
Johtoverkoston
pituus (km)
Muuntoasemia (kpl)

Tulvan toistuvuus (vuotta)
20
50
100
Tulvasuojeltu alue

250

1785,4

1865,5

1931,1

2006,5

1000
Tulvaalue
2212,0

183
71
1054,2
10,0

212
116
76
1078,1
11,0

228
84
1100,7
11,9

238
134
87
1123,8
12,7

256
97
1194,9
14,0

30,5

31,5

33,0

34,5

38,1

13,1

13,7

14,3

15,3

17,4

-

-

-

-

-

Merijärven tulvasuojellulla alueella sijaitsee ympäristövahingon riskikohteita. Merijärven taajaman
tulvasuojellulla alueella on kolme maidontuotantotilaa ja eläimiä on eläinsuojissa noin 130.
Ympäristövahingon riskikohde on myös tulvasuojellulla alueella sijaitseva konepaja.
Polttonesteiden jakeluasema on aivan tulvasuojellun alueen tuntumassa. Tulvasuojellulla alueella
oleva VAHTI-piste on Jahtavisnevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien purkupaikka.
Lisäksi alueella on yksi käytöstä poistunut PIMA-kohde, jonka puhdistustarve tulee selvittää ja joka
on entinen polttonesteiden jakeluasema.
Merijärvellä on kunnallinen vesilaitos, johon on liittynyt 1248 asukasta. Merijärvellä ei ole
vedenottamoita ja puhdasvesi tulee Vihannin ja Sievin harjuista. Puhtaan veden tilanne suurissa
tulvissa on melko turvattu. Merijärven kunnan viemärilaitoksessa on 346 liittyjää.
Jätevedenpuhdistamo kompostointialueineen sijaitsee tulvasuojellulla alueella.
Tulvasuojellulla alueella on muinaismuistorekisteriin merkitty kivikautinen asuinpaikka.
Tulvasuojelulla alueella on 174 ha maakuntakaavan aluevarauksia, jotka ovat taajamatoimintojen
aluevarauksia. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006)
Merijärven kuntakeskus on ympäristöään ylempänä, mikä pienentää alueen tulvariskejä.
Tulvasuojellulla alueella erityisesti vanhainkoti on riskikohde rakennuskorkeuksiensa vuoksi
(Hiitola 2009).
Kalaputaan alue
Kalaputaan alueella on penkereillä tulvasuojeltuja alueita tulvan toistuvuudella 50-100 vuotta. Alla
olevassa taulukossa (taulukko 17) on esitetty Merijärven Kalaputaan tulva-alueen asukasmäärät ja
muita kohteita. Tulva-alueella ei ole asutuksen lisäksi herkkiä kohteita, kuten vanhainkodit,
hoitolaitokset, terveydenhuollon rakennukset, päiväkodit tai koulut.
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Myöskään teollisuutta tai pilaantuneen maan riskikohteita ei tulva-alueella ole.
Ympäristövahinkojen riskikohteita ovat tulva-alueella sijaitsevat kaksi maidontuotantotilaa.
Tulva-alueella on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kalapudas on ns. puhtokylä,
jonka erityispiirteenä voimakkaiden kevättulvien takia on maaston korkeimpiin kohtiin keskittynyt
asutus. Samalle mäelle on rakennettu useita talouskeskuksia asuinrakennuksineen ja lukuisine
talousrakennuksineen. Pihamaa on yhteinen ja rakennusten nurkkien välillä on vain muutama metri.
Kalaputaan mäellä ovat kantatilat Kalapudas, Alapudas, Rantapudas ja Ylimäki. Vanhimmat
rakennukset ovat 1700-luvulta. Asuinrakennukset sijaitsevat ylimpänä ja talousrakennusten
muurimainen rivi kehystää niitä, alimpana ovat ladot ja varastorakennukset. Kalaputaan
kaakkoispuolella Männistökosken molemmilla rantamilla ovat Poutiaisenpuhto ja Männistönpuhto,
jotka molemmat muodostuvat suljetuista pihapiireistä. Uudisasutus asettui Kalaputaalle 1500-luvun
lopussa. Pyhäjoen keväiset tulvat pakottivat asutuksen keskittymään maaston harvoihin korkeimpiin
kohtiin. Tiiviisti rakennettu Männistönpuhto tuhoutui pahoin tulipalossa 1960, mutta mm. AlaMännistön päärakennus säilyi palossa. (Museovirasto 2010)
Taulukko 17. Merijärven Kalaputaan tulvavaara-alueilla sijaitsevat kohteet.

Tulva-alue (ha)
Asukkaita (kpl)
Rakennuksia (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Seutu- ja yhdystiet (km)
Yksityistiet ja kevyen
liikenteen väylät (km)
Johtoverkoston
pituus
(km)
Muuntoasemia (kpl)

Tulvan toistuvuus (vuotta)
20
50
Tulva Tulvasuojeltu
92,2
131,2
476,0
6
15
32
8
34
3
8
18
46,2
70,6
206,5
0,5
1,63
3,3
1,5
1,88
5,9

100

250

1000

497,3
38
38
22
214,0
3,4
6,3

519,7
38
40
22
219,5
3,5
6,6

550,7
45

1,5

1,25

4,0

4,1

4,1

4,2

-

-

-

-

-

-

26
227,1
3,7
7,0

Alla olevassa taulukossa (taulukko 18) on arvioitu eri tulvan toistuvuuksilla Kalaputaan tulvavaara-alueilla
aiheutuvat vahingot rakennuksille ja maataloudelle.
Taulukko 18. Rakennuksille ja maataloudelle arvioidut vahingot tulvatilanteissa.
Vahingot (€)
Tulvan toistuvuus
(vuotta)
Rakennukset
Maatalous

20

50

100

250

62 400
9 600

481 100
39 700

652 200
41 800

787 300
41 800

Oulainen
Tulvavaarakartoitettu alue
Oulaisten kaupungissa on Pyhäjokivarren kunnista eniten asukkaita, noin 8000. Oulaisten taajaman
ja läheisten maatalousvaltaisten alueiden alueelle on laadittu tulvavaarakartat tulvan toistuvuuksilla
20, 50, 100, 250 ja 1000 vuotta.
Oulaisten taajaman länsipuolella n. 4 km etäisyydellä on tulvasuojeltua maatalousvaltaista aluetta.
Penkereet on mitoitettu suojaamaan vuoden 1997 tulvakorkeutta vastaavalta tulvalta ja lisäksi
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penkereissä on huomioitu 0,5 m kuivavara. Tulvavaarakartoitusten mukaan penkereet suojaavat
tulvalta, jonka toistuvuus on 50 ja 100 vuoden välillä.
Alla olevassa kuvassa (kuva 18) on esitetty Oulaisten kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan
tulvavaarakartta ja tulva-alueella sijaitsevia kohteita.
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Kuva 18. Oulaisten kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan tulvavaarakartta ja alueella sijaitsevat kohteet. (©
Pohjois-Pohjanmaan ELY)

Alla olevassa taulukossa on esitetty tulva-alueiden pinta-alat, alueiden asukkaat ja rakennukset sekä
muita kohteita (taulukko 19). Pyhäjoen vesistöalueen tulvavaarakartoitetuista alueista Oulaisten

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

34
Tulvariskien alustava arviointi Pyhäjoen vesistöalueella

alueella on eniten asukkaita, joita tulvat uhkaavat. Taulukossa on esitetty myös tulvasuojeltujen
alueiden tiedot.
Suhteellisen suuren asutuksen määrän lisäksi tulva-alueilla ei sijaitse muita ns. herkkiä kohteita.
Oulaisissa tulvan alle jäävistä alueista n. 73 % on maatalousalueita ja 12-20 % metsätalous- ja muita
alueita.
Taulukko 19. Oulaisten tulva-alueilla sijaitsevia kohteita.

Tulva-alue (ha)
Asukkaita (kpl)
Rakennuksia (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Kantatiet (km)
Seutu- ja yhdystiet
(km)
Yksityistiet ja kevyen
liikenteen väylät (km)
Rautatiet (km)
Johtoverkoston
pituus (km)
Muuntoasemia (kpl)

Tulvan toistuvuus (vuotta)
20
50
Tulva
Tulva
suoje
suoje
ltu
ltu
194,5 371,6 225,7 392,3
41
10
58
8
57
57
28
13
4
18
3
135,3 270,3 164,5 281,0
0,05
0,07
0,8
3,1
0,9
3,07

100

250

1000

658,6
97
109
35
479,8
0,1
4,1

712,4
122
104
40
519,4
0,2
4,2

825,7
159
56
598,0
0,3
4,6

5,9

9,0

6,5

9,1

16,4

17,8

21,7

0,01
3,4

5,3

0,02
4,4

5,5

0,02
11,3

0,02
13,2

0,02
16,5

-

-

-

-

-

-

-

Oulaisten kaupungin viemärilaitoksen keskuspuhdistamo kompostointialueineen sijaitsee tulvaalueella. Viemärilaitoksessa on liittyjiä noin 5990. Jätevedenpuhdistamo kompostointialueineen on
ympäristövahinkojen ja väestön terveyden riskikohde. Puhdistamoalueen korkeustiedot alueen
rakenteista on tarkkaan mitattu Oulaisten kaupungin toimesta. Alueen suojapenkereet ovat noin
korkeudessa N60 + 60,90 m. Tien osalta alimmat korkeudet ovat noin N60 + 60,50 m. Alustavasti
tarkastellen vaikuttaisi siltä, että vesi pääsee tietä myöten nousemaan alueelle jo noin HW1/20
mukaisella vedenkorkeudella. HW1/20 on noin N60 + 60,78 m kyseisellä kohdalla (Leiviskä 2008).
HW1/50 on puhdistamon kohdalla noin N60+61,01 m, jolloin tulvavesi pääsisi suojapenkereidenkin
yli.
Oulaisten vesiosuuskunnassa on 8100 liittyjää. Osuuskunnalla on kaksi vedenottamoa Vaekangas ja
Pokela, jotka eivät sijaitse tulva-alueella. Vettä on myös ostettu Ylivieskasta ja Lumimetsän
vesiosuuskunnalta. Varavesilaitoksena toimiva pintavesilaitos sijaitsee Oulaisten taajamassa tulvaalueella. Puhtaan veden tilanne suurissa tulvissa on melko turvattu. Tulvavaara-alueella on
ainoastaan varavesilaitoksena toimiva pintavesilaitos ja sen yhteydessä sijaitseva jokipumppaamo.
Talousveden ei pitäisi erityisesti vaarantua tulvatilanteessa.
Tulva-alueella sijaitsee yksi maidontuotantotila, joka on ympäristövahinkojen riskikohde.
Eläinsuojassa on noin 35 eläintä.
Maakuntakaavan aluevarauksia tulva-alueella 250 vuoden toistuvuudella on noin 119 ha.
Tulva-alueella ei sijaitse PIMA-kohteita, kaatopaikkoja, muinaismuistokohteita tai rakennetun
kulttuuriperinnön kohteita.
Alla olevassa taulukossa (taulukko 20) on esitetty Oulaisten tulvavaarakartoitetulla alueella
tulvatilanteissa arvioituja aiheutuvia vahinkoja rakennuksille ja maataloudelle. Oulaisissa aiheutuu
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Pyhäjoen vesistöalueen suurimmat vahingot sekä rakennuksille että maataloudelle. Arvion mukaan
maataloudelle aiheutuvat vahingot ovat kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla lähes yhtä suuret
kuin kerran 250 toistuvalla tulvalla. Kerran 50 vuodessa toistuvalla tulvalla maataloudelle
aiheutuvat vahingot ovat yli puolet pienemmät kuin kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla.
Taulukko 20. Rakennuksille ja maataloudelle arvioituja vahinkoja tulvatilanteissa Oulaisten
tulvavaarakartoitetulla alueella.
Tulvan toistuvuus
(vuotta)
Rakennukset
Maatalous

Vahingot (€)
20
473 900
-

50
686 900
-

100
1 246 500
-

250
1 854 300
144 700

Haapavesi
Tulvavaarakartoitettu alue
Haapaveden kaupungissa on noin 7000 asukasta. Haapavedellä on laadittu tulvavaarakartat
Haapajärven alueelle tulvan toistuvuuksilla 20, 50, 100, 250 ja 1000 vuotta.
Alla olevassa kuvassa (kuva 19) on esitetty Haapaveden 250 vuoden toistuvuuden yleispiirteinen
tulvavaarakartta ja alueella sijaitsevia kohteita. Taulukossa (taulukko 21) on esitetty tulva-alueiden
asukasmäärät ja rakennukset sekä muita kohteita. Asutuksen lisäksi Haapaveden tulva-alueilla ei
sijaitse ns. herkkiä kohteita. Tulvatilanteessa tulvan alle jäävistä maa-alueista lähes 90 % on maa- ja
metsätalousalueita.
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Kuva 19. Haapaveden kerran 250 vuodessa toistuvan tulva yleispiirteinen tulvavaarakartta ja alueella sijaitsevia
kohteita. (© Pohjois-Pohjanmaan ELY)
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Taulukko 21. Haapavedellä tulva-alueilla sijaitsevat kohteet.
Tulva-alue (ha)
Asukkaita (kpl)
Rakennuksia (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Yksityistiet ja kevyen
liikenteen väylät (km)
Johtoverkoston
pituus (km)
Muuntoasemat (kpl)

Tulvan toistuvuus (vuotta)
20
50
100
81,8
98,1
109,8
8
20
35
14
23
37
6
15
26
34,4
42,3
47,3
1,4
1,8
2,2

250
116,7
36
39
27
50,8
2,5

1000
124,1
38
28
55,0
2,7

0,98

1,2

1,4

1,5

1,6

-

-

-

-

-

Ympäristövahingon ja väestön terveyden riskikohde Haapavedellä on jäteveden puhdistamo, joka
sijaitsee tulva-alueella. Viemärilaitoksessa on 3710 liittyjää. Jätevedenpuhdistamon lisäksi
ympäristövahingon riskikohteita ei tulva-alueella sijaitse. Tulvavaarakartoitusten mukaan
jätevedenpuhdistamo on tulva-alueella myös kerran 50 vuodessa toistuvalla tulvalla mutta 2000
havaitulla tulva-alueella puhdistamo ei kuitenkaan sijaitse. Puhdistamon sijainti tulva-alueisiin
nähden tarkentuu tulvavaara- ja –riskikartoitustyön edetessä.
Haapaveden vesijohtovesi pumpataan kaupungin omista pohjavedenottamoista lukuun ottamatta
Karsikkaan kylää, jonne vesi ostetaan Nivalan Vesi Oy:ltä. Vesihuoltolaitoksella on yhteensä 16
vedenottamoa, joista yksikään ei sijaitse tulva-alueella.
Haapajärven Kylpyläsaaressa sijaitseva leirintäalue rakennuksineen (majoitustoimintaan liittyviä
rakennuksia, leirintämökkejä, ravintolarakennus) on osittain tulva-alueella. Leirintäalueella on
myös EU-uimaranta.
Haapaveden Vanhatien raitti on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön
kohde. Pieni osa aluekohteesta sijaitsee tulva-alueella. Kirkonkylän läpi kulkevan Vanhatien raitin
luonteva, rinnettä myötäilevä linjaus ja mittakaavaltaan yhtenäinen rakennuskanta muodostavat
edustavan kokonaisuuden, joka kuvastaa maamme kirkonkylissä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa tapahtunutta kehitystä. Raitista erkanevan tien päässä järven rannalla on Haapaveden vanha
pappila 1600-luvun lopulta periytyvällä paikalla. Vanha pappila eivätkä muut kohteen rakennukset
kuitenkaan sijaitse tulva-alueella. Toinen valtakunnallisesti merkittävä rakennutun
kulttuuriympäristön aluekohde, joka sijaitsee osittain tulva-alueella, on Mustikkamäen
viljelymaisema ja Haapaveden kotitalousoppilaitos. Haapaveden kotitalousoppilaitos sijaitsee
Haapaveden kirkonkylän itäpuolella, Haapajärveen viettävällä rinteellä Mustikkamäen
viljelysaukean keskellä. Koulun eri-ikäiset rakennukset yhdessä naapuripihapiirien kanssa
muodostavat tiiviin rakennusryhmän viljelysten keskellä. Kohteen rakennukset eivät sijaitse tulvaalueella. (Museovirasto 2010)
Muinaisjäännösrekisterin mukaan tulva-alueella sijaitsee kaksi kivikautista asuinpaikkaa.
Tulvatilanteessa muinaisjäännöksille ja kulttuuriperinnölle ei odoteta aiheutuvan merkittäviä
vahinkoja.
Maakuntakaavan aluevarauksia on 250 vuoden toistuvuusalueella 52 ha ja ne ovat
taajamatoimintojen aluevarauksia.
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 22) on esitetty maataloudelle ja rakennuksille arvioidut aiheutuvat
vahingot tulvatilanteissa Haapavedellä. Rakennuksille aiheutuvat vahingot ovat merkittäviä. Maataloudelle
sen sijaan ei aiheudu suuria vahinkoja.
Taulukko 22. Haapavedellä tulvista rakennuksille ja maataloudelle arvioidut aiheutuvat vahingot.
Vahingot (€)
Tulvan toistuvuus
(vuotta)
Rakennukset
Maatalous

20

50

100

250

500 500

698 000

1 040 100

1 115 800
8500

Pyhäjärvi
Pyhäjärven kaupungissa on noin 6000 asukasta. Pyhäjärven alueella on tehty tulvavaarakartoitus
kerran 20, 50, 100, 250 ja 1000 toistuvalla tulvalla. Alla on esitetty Pyhäjärven kerran 250 vuodessa
toistuvan tulvan yleispiirteinen tulvavaarakartta ja alueella sijaitsevia kohteita (kuva 20).
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Kuva 20. Pyhäjärven kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan tulvavaarakartta ja alueella sijaitsevia kohteita. (©
Pohjois-Pohjanmaan ELY)
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 23) on esitetty Pyhäjärven tulva-alueiden asukasmäärät ja muita
kohteita. Asutuksen lisäksi tulva-alueella ei sijaitse muita ns. herkkiä kohteita.
Tulvan alle jäävistä alueista kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla 65 % on metsätalous- ja muita
alueita, 19 % maatalousalueita, 9 % vesistöalueita, 5 % loma-asuntoalueita ja loput pientalo- sekä
liikenne- ja yhdyskuntatekniikan alueita.
Taulukko 23. Pyhäjärven tulva-alueiden asukasmäärät ja muita kohteita.
Tulva-alue (ha)
Asukkaita (kpl)
Rakennuksia (kpl)
Asuntoja (kpl)
Maatalousalueet (ha)
Valta- ja kantatiet (km)
Seutu- ja yhdystiet (km)
Yksityistiet ja kevyen
liikenteen väylät(km)
Rautatiet (km)
Johtoverkoston pituus
(km)
Muuntoasemia (kpl)
Pohjavesialueet (ha)
Natura-alueet (ha)

Tulvan toistuvuus (vuotta)
20
50
100
684,3
709,9
901,5
5
9
15
160
156
316
4
6
10
165,4
167,2
182,7
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
1,0
4,7
5,4
8,8

250
972,2
24
347
13
188,2
0,3
1,2
10,4

1000
1064,0
26
15
195,8
0,3
1,4
11,9

3,1

0,05
3,3

4,8

0,05
5,2

0,2
5,9

8,6
70,9

8,8
73,5

11,9
91,8

13,0
96,6

14,9
102,9

Tulva-alueella on 4 VAHTI-tietokantaan merkittyä satamaa. Satamissa veneiden päästöt voivat
aiheuttaa ympäristövahinkoriskin. Tulva-alueella ei sijaitse muita ympäristövahingon riskikohteita.
Pyhäsalmen kaivos jätealueineen sijaitsee Pyhäjärven rannalla Ruotasen kylän tuntumassa.
Kaivoksen jätevesiä puretaan Pyhäjärveen.
Tulva-alueella ei sijaitse vedenottamoja, PIMA-alueita tai kaatopaikkoja. Pyhäjärven
jätevedenpuhdistamo, jossa on noin 4100 liittyjää ei sijaitse tulva-alueella.
Pyhäjärven kaupungin vesihuoltolaitoksessa on n. 6100 liittyjää. Talousvesi saadaan laitoksen
kolmesta pohjavedenottamosta, jotka ovat Pitkäkangas, Lahdenoja ja Kohiseva. Vedenottamot eivät
sijaitse tulva-alueella. Pohjavesialueita on tulva-alueella Pyhäjärven eteläpuolella. Kohisevan ja
Lintukankaanharjun vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet sijaitsevat osittain tulva-alueella.
Osittain tulva-alueella sijaitsee myös Tolvanniemen pohjavesialue, joka kuuluu luokkaan muu
pohjavesialue.
Tulva-alueella on Emolahden leirintäalueen yhteydessä EU-uimaranta.
Maakuntakaavan aluevarauksia on 250 vuoden toistuvuudella tulva-alueella 127 ha ja ne ovat
taajatoimintojen ja suojelualueiden aluevarauksia.
Tulva-alueella on kaksi muinaismuistokohdetta, jotka ovat kivikautisia asuinpaikkoja.
Pieniä osia Pyhäjärven Natura-alueesta (FI1000022), jonka pinta-ala on 4018 ha, on tulva-alueella.
Alueen luontodirektiivin luontotyypit ovat luonnonmetsät (5 %), puustoiset suot ( 1 %) ja karut
kirkasvetiset järvet (91 %). Lintudirektiivin lintuja alueella on kalatiira, kuikka ja laulujoutsen.
Itärannan Rönkkölänniemessä esiintyy arvokasta lajistoa, kuten kevätlehtoleinikki, kullero ja
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pussikämmekkä. Kätkytniemen alueella on vanhoja metsiä, joissa asustaa mm. kanahaukka ja
pohjantikka. Tulva leviää sekä Rönkkölänniemen että Kätkytniemen ranta-alueille.
Pyhäjärven saaret kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Maa-alueiden suojelu
toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden suojelu vesilain nojalla.
Hiidenniemen, Rakokallion, Pyhäjärven, Mäkikylän, Korpimäen, Syrjälän ja Tätienkankaan
luonnonsuojelualueet sijaitsevat kokonaan tai osittain tulva-alueella.
Alla olevassa taulukossa (taulukko 24) on esitetty tulvista aiheutuvat arvioidut vahingot
rakennuksille ja maataloudelle Pyhäjärvellä. Maataloudelle aiheutuvat vahingot ovat vähäisiä.
Rakennuksille aiheutuvista vahingoista suuri osa kohdistuu sauna- ja talousrakennuksiin sekä
vapaa-ajan rakennuksiin.
Taulukko 24. Pyhäjärvellä rakennuksille ja maataloudelle tulvista aiheutuvat arvioidut vahingot.
Vahingot (€)
Tulvan toistuvuus
(vuotta)
Rakennukset
Maatalous

20

50

100

250

247 400

277 400

511 100

635 800
3000

YHTEENVETO
Alla olevassa taulukossa (taulukko 25) on esitetty Pyhäjoen vesistöalueen tulvavaarakartoitettujen
alueiden osalta vesistötulvista aiheutuvat arvioidut vahingot rakennuksille ja maataloudelle.
Taulukossa esitetyt vahingot kuvaavat siis Pyhäjoen taajaman, Merijärven Kalaputaan alueen,
Oulaisten taajaman, Haapaveden taajaman ja Pyhäjärven alueiden vahinkoja yhteensä.
Vesistöalueen kokonaisvahingot voivat olla huomattavasti taulukossa esitettyä suuremmat.
Taulukko 25. Pyhäjoen vesistöalueen tulvavaarakartoitetuilla alueilla rakennuksille ja maataloudelle
vesistötulvista aiheutuvat vahingot.
Vahingot (€)
Tulvan toistuvuus
(vuotta)
Rakennukset

20

50

100

250

1 303 000

2 196 000

3 519 300

4 614 300

Maatalous

6.1

210 800

Karkealla tulva-alueella sijaitsevat riskikohteet lukuun ottamatta
tulvavaarakartoitettuja alueita

Kohdan 6 kappaleissa käsiteltiin tulvariskejä tulvavaarakartoitetuilta alueilta. Tiedot ovat pääosin
Pyhäjoen vesistön tulvariskienhallinnan yleissuunnitelmassa esitettyjä tietoja vuoden 2009 lopulta.
Seuraavassa tarkastellaan karkealla tulva-alueella niitä alueita, joilta ei ole laadittu tulvavaarakarttaa
ja tarkastellaan tulvariskialueiden valintaa kerran 1000 vuodessa toistuvalla tulvalla, joka kuvastaa
suurinta mahdollista tulvaa.
Tulvariskiruutujen ja niistä johdettavien tulvariskialueiden avulla arvioidaan eri riskiluokkien
jakautumista jokiuomiin ja siten arvioidaan väestölle ja rakennuskannalle aiheutuvaa tulvariskiä.
Paikkatietoanalyysin avulla tulvariskiruudut muodostetaan karkealla tulva-alueella sijoittuvien
väestön ja rakennusten mukaan. Sen jälkeen valitaan ne riskiruudut, jotka ovat karkealla tulva-
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alueella. Yksittäisiä tulvariskiruutuja tarkasteltaessa nähdään, että karkealla tulva-alueella alueella
(poisluettuna tulvakartoitetut alueet) on pääasiassa kolmannen ja neljännen luokan riskiruutuja (liite
1). Toisen luokan riskiruutuja on Kärsämäen keskustassa ja Kärsämäen Rannankylässä sekä
yksittäinen ruutu Haapakosken voimalaitoksen kohdalla. Kärsämäen keskusta ei todennäköisesti ole
tulva-aluetta karkeassa tarkastelussakaan vaan tulva-alue johtunee mallin virheestä.
Riskiruutualueiden tarkastelussa ensimmäisessä ja toisessa riskiluokassa ei ole yhtään aluetta,
kolmannessa luokassa olevia kohteita on Oulaisten yläpuolella ja Kärsämäen rannankylässä. Loput
ruuduista on neljättä luokkaa.
Karkealla tulva-alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä eikä -kohteita
lukuun ottamatta jo tulvavaarakartoitettuja alueita.
Taloudellisen toiminnan tarkastelussa otetaan huomioon sekä IPPC laitokset että muut
lupavelvolliset toimijat Vahti-tietokannan avulla. Karkealla tulva-alueella ei ole yhtään IPPClaitosta.
Vahti tietokannan erityiskohteita on karkealla tulva-alueella yhteensä 34 kpl, joista eläinsuojia on
29 kpl, polttoaine- tai kemikaalivarstoja 1 kpl, jäteveden puhdistamoita 1 kpl teollisuusrakennuksia
3 kpl ja jätteenkäsittelylaitoksia 0 kpl (liite 2). Eläinsuojia lukuun ottamatta kohteet sijaitsevat
Kärsämäellä (tielaitos), Haapaveden Mieluskylällä ja Kuljunnevalla (koulun jätevedenpuhdistamo,
turvetuotantoalue), sekä Vihannissa Märsynnevan ja Tulinevan turvetuotantoalueet. Eläinsuojia
sijaitsee tulva-alueella tasaisesti, mutta Oulaisten Matkanivassa ja Kärsämäen Rannankylässä on
keskittymiä. Lisäksi karkealla tulva-alueella sijaitsee 1 vedenottamo Haapaveden Ahonperällä.
Näissä tarkasteluissa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta, vaan
arviossa on käytetty vain kohteen sijaintia ja sen sijoittumista laskennalliselle tulva-alueelle. Vahti
2003 paikkatietoaineistossa voi lisäksi olla virheitä.
Vaikeasti evakuoitavia kohteita karkealla tulva-alueella on yhteensä 11, joista 7 on
koulurakennuksia (liite 3). Kärsämäellä sijaitsee 3 terveydenhuoltorakennusta (terveyskeskus) ja 1
huoltolaitosrakennus (päiväkoti), jotka eivät todennäköisesti ole tulva-alueella vaan sijoittuminen
johtuu tulvamallin karkeudesta. Koulurakennuksista sijaitsee Kärsämäellä 4 kohdetta, Oulaisissa 2
kohdetta ja Pyhäjärvellä 1 kohde.
Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot käsittävät koko infrastruktuurin ja sen ylläpitoa. Näissä
tarkasteluissa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta, vaan arviossa
on käytetty vain kohteen sijaintia ja sen sijoittumista laskennalliselle tulva-alueelle. Yhteiskunnan
toiminnan kannalta tärkeitä tietoliikenne ja voimalaitosrakennuksia on karkealla tulva-alueella 9 kpl
(liite 3). Tietoliikenteen rakennuksia on Pyhäjoen Pirttikoskella 1 kpl, Oulaisten Petäjäskoskella 1
kpl ja Lehtopäässä 1kpl, Haapaveden Ainalissa 1 kpl ja Kärsämäellä 1kpl. Voimalaitosrakennuksia
on 1 kpl Vihannin Kuuhkamonevan turvetuotantoalueella, 2 kpl Haapaveden Haapakosken
voimalaitoksella ja yksi Kärsämäen Rannankylässä. Rakennusten rakentamiskorkeus tulisi
varmistaa, mutta näille kohteille ei muutoin ole tarvetta laatia erillistä tulvavaara- ja
tulvariskikarttaa.
Sähkömuuntajia (väh. 20 kV) ja suurjännitelinjojen pylväitä on eri puolilla vesistöä. Näistä
sähkönjakelun kannalta merkittävimmät sijaitsevat taajama-alueilla, joissa sähkönjakeluongelmat
voivat aiheuttaa suurimmat vahingot. Pistemäisten kohteiden tarkastelun perusteella suositellaan
muuntoasemien ja sähkömuuntajien korkeusaseman selvittämistä.
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Autoliikenteen pääväylien tarkastelussa otetaan huomioon, mitkä pääväylät voivat tulvan vuoksi
katketa ja siten vaikeuttaa kulkua. Tarkasteluun on valittu valtatiet, jotka sijaitsevat karkealla tulvaalueella yli 2 metrin syvyysalueella ja muut yleiset tiet yli 1 metrin syvyysalueella. Karkealla tulvaalueella mahdollisia teiden katkeamiskohtia on yhteensä 185 km, joista valtateitä noin 3,5 km ja
loput muita yleisiä teitä (liite 4). Karkealla tulva-alueella mahdollisia teiden katkeamiskohtia on
eniten Pyhäjoen ja Kärsämäenjoen varrella. Vaikka karkealla tulva-alueella on tiepenkereet pyritty
huomioimaan vesisyyttä käyttäen, ovat kuvassa esitetyt katkeamiskohdat vain suuntaa-antavia.
Tulvariskikartoituksessa tulisi tarkastella liikenteen väyliä myös riittävien pelastautumisteiden
varmistamiseksi etenkin vaikeasti evakuoitavilta kohteilta.
Karkealla tulva-alueella sijaitsevat rautatiet eivät ole tulvariskikohteita.
6.2. Vesistörakenteiden aiheuttama tulvauhka
Kuten kappaleessa 2.4 kerrottiin, on Pyhäjoen vesistöön joen ranta-alueille viime vuosikymmenien
saatossa toteutettu lukuisia pengerryshankkeita lähinnä maanviljelysalueiden suojaamiseksi.
Nykyään penkereiden suojassa on myös rakennuskantaa erityisesti asemakaava alueilla.
Pengerrykset estävät veden leviämisen tausta-alueille tulvatilanteessa ja osaltaan nostavat
vedenkorkeuksia jokiuomassa. Mikäli jokivarsi on pengerretty joen molemmilta puolilta, on
pengermurtumatilanteessa todennäköistä, että vesi purkautuu vain joen toiselle puolelle. Veden
korkeudet olisivat matalampia ja vahingot mahdollisesti pienempiä, mikäli vedet voisivat purkautua
joen molemmille puolille. Toisaalta joihinkin penkereisiin on rakennettu ylisyöksykohtia
tämänlaisten tilanteiden varalta. Ylisyöksykohtia on mm. Pyhäjoen Siikanivan eteläpenkereessä ja
Merijärven pohjoispenkereessä.
Penkereitä ei ole suunniteltu patorakenteeksi kestämään pitkäaikaista vedenpainetta. Penkereiden
harjan korkeudet on mitoitettu pääosin vedenkorkeuden toistuvuuksille HW 1/20-1/50 lukuun
ottamatta Pyhäjoen kunnan Siikanivan ja Kirkonkylänsaaren penkereitä sekä Merijärven penkereitä,
joissa mitoitus on HW 1/400-1/500. HW korkeuksiin on lisätty harkinnanvarainen kuivavara.
Tulvatilanteessa penkereiden murtumisen seurauksena veden peittämäksi alueeksi jäävän alueen
suuruus on arvioitu tarkemmin kahdella eri alueella. Pyhäjoen kunnan taajaman läheisyydessä on
kartoitettu
pengermurtumatilanne
Siikanivan
eteläja
pohjoispenkereelle
sekä
Kirkonkylänsaarenpenkereelle. Ylempänä jokivarressa Merijärven taajaman läheisyydessä selvitys
on laadittu Merijärven eteläpenkereelle. (Leiviskä 2005 ja 2006)
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämiseksi 1-luokan padon omistajan on laadittava
vahingonvaaraselvitys padosta ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aihetuvasta
vahingonvaarasta. Myös muusta kuin 1-luokan padosta voi patoturvallisuusviranomainen määrätä
tehtäväksi vahingonvaaraselvityksen luokittelua varten. Padon omistajan on laadittava 1-luokan
padolle turvallisuussuunnitelma onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle. Suunnitelmassa
esitetään padon omistajan omatoiminen varautuminen em. tilanteiden varalle. Pelastusviranomainen arvioi tapauskohtaisesti pelastuslain mukaisen suunnitelman laatimistarpeen
(Patoturvallisuusopasluonnos 2010). Voimalaitospatojen mitoituksessa käytetään huomattavasti
harvinaisempia virtaamia kuin tulvariskien alustavassa arvioinnissa, minkä vuoksi vahinkojen
todennäköisyys on erittäin pieni. Voimalaitoksen toimenpidesuunnitelmassa on mahdolliseen
murtumaan varauduttu. Pyhäjoella vahingonvaaraselvityksiä on laadittu ainakin Kärsämäellä
Venetpalon voimalaitoksen maapadolle ja Pyhäjärvellä Pyhäsalmen kaivoksen jätepadolle.
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7. Tulvariskialueet

Luvun 3 ja 6 perusteella Pyhäjoen vesistöalueella on 7 mahdollista tulvariskialuetta (taulukko 26 ja
kuva 21). Alueiden yhteispinta-ala on 45,6 km2, mikä on n. 1 % valuma-alueen kokonaispintaalasta. Näistä alueista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ehdottaa erillisellä dokumentilla
merkittävät tulvariskialueet, joissa on aiheutunut tai joissa arvioidaan tulevaisuudessa aiheutuvan
tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8§:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta
katsoen vahingollisia seurauksia. ELY-keskuksen ehdotus on kuultavana alueen kunnissa ja
kuulemisessa esille tulleiden mielipiteiden perusteella tehdään tarvittavat tarkistukset ehdotukseen."

Kuva 21. Mahdolliset tulvariskialueet Pyhäjoen vesistöalueella. (© SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
©Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)
Taulukko 26. Mahdolliset tulvariskialueet Pyhäjoen vesistöalueella
Alue
TulvaRiskitekijät
alue [ha]
Pyhäjoen
1011*
300-400 asukasta, 1 koulu, jääpadot,
suisto
ja
pengerrykset, kaavoitus, tulvariskiruudut
taajama
Merijärven
2640*
300-400
asukasta,
1
koulu,
2
taajama ja
terveysasemarakennusta,
paloasema,
Kalapudas
vanhainkoti, pengerrykset, tiestö, konepaja,
Pima-kohde, kaavoitus,
Oulaisten
797
100-200
asukasta,
kirjasto,
tiestö,
taajama
jätevedenpuhdistamo, eläinsuoja, kaavoitus,
tulvariskiruudut
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Oulainen
PiipsjärviLehtopää
HaapavesiMieluskylä

1452

Kaavoitus,
eläinsuojat,
1
koulu,
tietoliikennerakennus, tulvariskiruudut

1104

Jätevedenpuhdistamo,
kaavoitus

1

sähkövoimalaitos,

Haapavesi,
116
Jätevedenpuhdistamo,
kotitalousoppilaitos,
Haapajärvi
kaavoitus
Kärsämäki
2296
ELYn
tukikohta
(polttoaineja
keskustakemikaalivarasto), voimalaitosrakennus, 1
Rannankylä
koulu, eläinsuojia, tulvariskiruudut
*
Tulvan peittämä alue + tulvasuojeltu alue

Ei ole laadittu (arvioinnissa
käytetty karkeaa tulva-aluetta)
Ei ole laadittu (arvioinnissa
käytetty karkeaa tulva-aluetta)
Yleispiirteinen tulvavaarakartta
Ei ole laadittu (arvioinnissa
käytetty karkeaa tulva-aluetta)

Kuten kappaleessa 3.1 todettiin, vuoden 1905 tulvavahingoista ei ole tietoa, mutta vastaava tulva
voi aiheuttaa yleiseltä kannalta tulvariskien hallinasta annetun lain (620/2010) 8 § 1 momentissa
mainittuja vahingollisia seurauksia erityisesti Pyhäjoen suistossa ja taajamassa, Merijärven
taajamassa ja kalaputaalla sekä Oulaisten kaupungin alueella.
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