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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 etsitään alueet, joilla tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Näille mahdollisille merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. 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.
Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.
Kuuleminen tulvariskien alustavien arviointien ja merkittävien tulvariskialueiden nimeämisen tarkistamisesta on 9.4.-9.7.2018.
Tämä raportti on päivitetty versio vuonna 2011 laaditusta raportista "Tulvariskien alustava arviointi
Temmesjoen vesistöalueella". Päivitykset koskevat vesistön nykytilaa, kuten alueen maankäyttöä ja
kaavoitusta (luku 2.2), toteutettuja tulvasuojelutoimenpiteitä (luku 2.4) sekä esiintyneitä tulvia (luku
3). Temmesjoen vesistöalueelle on vuoden 2011 jälkeen laadittu tulvakartat, jonka perusteella tulvariskiarvioita (luku 4) on päivitetty. Päivitettyjen tietojen perusteella Temmesjoen alaosa on tunnistettu tulvariskialueeksi (luku 5).
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2.

Vesistön kuvaus

Temmesjoen vesistöalue kuuluu pienimpiin Perämerelle laskeviin päävesistöalueisiin. Se sijaitsee
Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella Oulujoen ja Siikajoen vesistöalueiden välissä (kuva 2-1). Vesistöalue sijaitsee lähes kokonaan Pohjois-Pohjanmaalla; aivan latvaosat sijaitsevat Kainuussa. Vesistöalue sijaitsee pääosin Limingan ja Tyrnävän kuntien alueella sekä vähäisessä määrin Vaalan,
Muhoksen, Siikalatvan ja Siikajoen kuntien alueilla.

Kuva 2-1. Temmesjoen vesistöalueen sijainti Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella
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Kuva 2-2. Temmesjoen vesistöalueen sijainti.

Temmesjoen vesistöalue on laajuudeltaan 1 181 km2 ja sen järvisyysprosentti on 0,5 (Ekholm
1993). Vesistöalueen pääuoma, Temmesjoki, saa alkunsa Siikalatvalla sijaitsevasta Viirinevasta ja
virtaa Tyrnävän ja Limingan kuntien läpi päätyen Liminganlahteen. Temmesjoen kokonaispituus on
73 km ja putouskorkeus on noin 100 m. Temmesjoen ohella vesistöalueella virtaa 3 muuta merkittävää jokea: Tyrnävänjoki, Ängeslevänjoki ja Liminganjoki (taulukko 1). Tyrnävänjoki ja Ängeslevänjoki virtaavat Temmesjoen pohjoispuolella ja laskevat Temmesjokeen Limingassa 4-tien länsipuolella. Liminganjoki jakautuu alaosalla kahteen uomaan: Temmesjokeen laskevaan uomaan ja
suoraan Liminganlahteen laskevaan uomaan. Järviä on Temmesjoen vesistöalueella erittäin vähän
(taulukko 2) ja ne sijaitsevat sivujokien latvoilla. Neljän suurimman järven yhteispinta-ala on alle
400 ha.
Vesistöalueen merkittävimmät taajamat ovat Liminganjoen varrella sijaitseva Liminka ja Tyrnävänjoen varrella sijaitseva Tyrnävä. Limingan lakeus muodostuu pääasiassa Temmesjoen vesistöalueen
alaosasta, jossa maatalous on merkittävä elinkeino.
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Taulukko 1. Temmesjoen vesistön suurimmat joet
Pituus
Valuma-alueen
Nimi
[km]
pinta-ala [km2]
Temmesjoki
73
1 181

Putouskorkeus
[m]
100

Ängeslevänjoki

37

262

50

Tyrnävänjoki

60

305

99

Liminganjoki

16

143

40

Taulukko 2. Temmesjoen vesistön suurimmat järvet
Nimi
Pinta-ala [ha]

Kunta

Suutarinjärvi

171

Liminka

Pitkäjärvi

73

Tyrnävä

Iso Nuoluanjärvi

83

Liminka

Tuulijärvi

63

Vaala, Muhos

2.1. Hydrologia
Temmesjoen vesistöalue jakautuu kuuteen 100 - 300 km2 suuruiseen valuma-alueeseen (kuva 2-3),
joista kukin jakautuu pienempiin osa-alueisiin (Ekholm 1993). Vesistöalueella on ainoastaan yksi
virtaaman ja vedenkorkeuden havaintoasema, joka sijaitsee Tyrnävänjoella ja joka on ollut käytössä
vuodesta 1989. Yksittäisellä havaintoasemalla on vaikea saada kokonaiskuvaa vesistön hydrologiasta. Vuonna 2000 Tyrnävänjoen havaintoasemalla on mitattu suurimmaksi virtaamaksi 34 m3/s, kun
keskivirtaama on 2,5 m3/s, ja suurimmaksi vedenkorkeudeksi N60 + 24,67 m, kun keskivedenkorkeus on N60 + 23,36 m. Virtaaman mittaus Temmesjokisuulla on haastavaa, koska meriveden vaikutus ulottuu jopa Ängeslevänjoelle saakka.
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Kuva 2-3. Temmesjoen vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet

Lakeuden alue on sadannaltaan ja lumisuudeltaan samankaltainen kuin muukin Pohjanmaan rannikkoseutu. Vuosien 1975 - 2005 havaintojen perusteella sadanta on keskimäärin 560 mm vuodessa ja
lumen vesiarvo on keväisin keskimäärin 120 mm. Vesistöalueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat sadannan ja lumen vesiarvojen lisäksi lämpötilan muuttuminen keväisin ja vesistöalueen ominaisuudet. Vesistöalueen pieni koko lisää valunnan nopeutta, mutta pitkähkön muotoisella alueella vesi
kerääntyy hitaammin kuin pyöreähköllä. Temmesjoen vesistöalueella on erittäin pieni virtaamaa
tasoittava järvipinta-ala. Järvet ovat lisäksi erittäin pieniä ja sijoittuvat latvoille. Vesistöalue on alavaa ja korkeuserot alueella ovat pienet (kuva 2-4). Näiden ominaisuuksien vuoksi kevättulvan huippu saavutetaan ja ohitetaan nopeasti.
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Kuva 2-4. Korkeussuhteet

2.2. Maankäyttö ja kaavoitus
Kuten aikaisemmin on mainittu, lakeuden alueella maatalouden merkitys on hyvin suuri. Temmesjoen vesistöalueella maatalous keskittyy Tyrnävän ja Limingan taajamien ympäristöihin, vesistön
alaosalle (kuva 2-5). Metsäalueet keskittyvät vesistöalueen keskiosiin ja niiden osuus on kokonaispinta-alasta 68 % (taulukko 3). Latva-alueet ovat taas suovaltaisia.
Turvemaiden pinta-ala Temmesjoen vesistöalueella on noin 54 432 hehtaaria. Siitä 64 % eli noin 35
000 ha on ojitettua aluetta. Turpeenottoaluetta on 2,4 % eli 1300 ha, josta 260 ha on nykyisin tuotannossa (kuva 2-6).
Taulukko 3. Maankäyttö Temmesjoen vesistöalueella (Corine 2012)
Maankäyttöluokka
Pinta-ala [ha]
%
1 Rakennetut alueet
2 Maatalousalueet
3 Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
4 Kosteikot ja avoimet suot
Vesialueet
Yhteensä

2821
21539
80124
12983
509
117976
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Kuva 2-5. Corine-aineiston mukainen maankäyttö
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Kuva 2-6. Turvemaiden ojitustilanne ja turvetuotanto

Vesistöalueella asuu noin 15 000 asukasta (RHR 2016), joista puolet Tyrnävän ja Limingan taajamissa. Temmeksen, Tupoksen ja Murron taajamia lukuun ottamatta asutus on hajanaista (kuva 2-7).
Tilastokeskuksen vuoteen 2040 saakka ulottuvien arvioiden perusteella Tyrnävän ja Limingan kuntien asukasmäärät ovat kasvamassa voimakkaasti (taulukko 4). Suurin kasvu on tapahtunut taajamaalueilla. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän mukaan Limingassa taajaman asukasmäärän
kasvu on ollut vuonna 2007 yli 50 % ja Tyrnävällä lähes 30 % vuoteen 1990 verrattuna (kuva 2-8).
Samalla taajamien pinta-ala on myös kasvanut.
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Kuva 2-7. Vuoden 2016 mukainen yhdyskuntarakenne
Taulukko 4. Tyrnävän ja Limingan kuntien väestön määrä vuonna 2005 ja ennustettu väestön määrä vuonna 2040 (Lähde:
Tilastokeskus 2009)
Kunta
2005
2040 Muutos
Liminka

6 894

9 703

40,7 %

Tyrnävä

5 614

7 373

31,3 %

Yhteensä

14 513

19 116

31,7 %

4500

väestön määrä

4000
3500
Liminka

3000

Tyrnävä

2500
2000

1500
1990

1995

2000

2005

Kuva 2-8. Tyrnävän ja Limingan taajamien väestön määrän kehittyminen vuodesta 1990 vuoteen 2007 (Lähde: SYKE ja Tilastokeskus 2008)

Tulvariskien hallinnan kannalta kaavoituksen ja muun alueellisen maankäyttösuunnittelun vaikutukset koskevat asutusta, elinkeinoa ja muuta rakennettua ympäristöä, mutta lisäksi ne koskevat
luonnonsuojelualueita ja suojeltuja kohteita. Temmesjoen vesistön maankäytön strateginen suunnittelu perustuu Pohjois-Pohjanmaan maankuntakaavaan sekä laadittuihin 1. ja 2. vaihemaakuntakaavoihin. Maakuntakaavat ovat saatavilla Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta https://www.pohjoispohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus. Maakuntakaavassa lakeuden alue on osoitettu
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maaseudun kehittämisen kohdealueeksi sekä kaupunki-maaseutu -vuorovaikutusalueeksi. Vesistön
alaosa on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. Lakeuden alueella tulisi kiinnittää huomiota maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon ja rakentamistavan
ohjaukseen. Matkailun kehittäminen perustuu maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityisiin arvoihin. Temmesjoen yläosassa ei suojelualueita lukuun ottamatta ole kaavamerkintöjä.
Lähes koko Temmesjoen vesistöalue on yleiskaavassa (kuva 2-10). Oulun seudun yleiskaavan 2020
muutos ja laajennus kattaa Tyrnävän ja Limingan kuntien alueet. Yleiskaava-alueen pinta-ala vesistöalueella on 105 631 ha ja asemakaavoitettua aluetta on 1 739 ha.
Oulun seudun yleiskaavan lisäksi Limingan kunnan alueella on voimassa v. 2015 hyväksytty Ankkurilahden-Haarasillan-Liminganportin osayleiskaava. Kaavassa on tulvavaaran huomioiva kaavamääräys. Tyrnävän kunnan alueella on voimassa Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava (hyv. 2005),
Murron ja Ojakylän osayleiskaava (hyv. 2008) sekä Ängeslevän jokivarren kylien osayleiskaava
(hyv. 2014), jossa on tulvimista koskeva kaavamääräys. Lisäksi vesistöalueella on laadittavana Liminganlahden osayleiskaava (luonnosvaihe 2010), Limingan valtatie 8:n osayleiskaava (kaavaluonnos 2018) sekä Tyrnävän Kivimaan tuulivoimakaavoitus (ehdotus v. 2015). Limingan kunta on
hyväksynyt Kirkonrannan asemakaavan, joka mahdollistaa uusia asuintontteja Limingan kirkon
seudulla Liminganjoen varressa. Kaavassa on määritetty tonteille alin rakentamiskorkeus.
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Kuva 2-9. Maakuntakaavan merkinnät vesistöalueella maakuntakaavapaikkatietokannan mukaan (vaihekaavat
1 ja 2 eivät ole mukana).
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Kuva 2-10. Asema- ja yleiskaavat Temmesjoen vesistöalueella.
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Kuva 2-11. Valmisteilla olevat yleiskaavat Temmesjoen vesistöalueella.

2.3. Kulttuuriperintö ja suojelualueet
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita tai -alueita on vesistöalueella
7 (Museovirasto 2010):
- Limingan Ranta
- Ala-Temmeksen jokivarsitalot
- Honkakosken tila
- Limingan kirkko ympäristöineen
- Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko
- Tyrnävän Meijeritie
- Ala-Temmeksen jokivarsitalot
Vesistöalueella on kokonaan tai osittain neljä Natura 2000 -aluetta, joista Liminganlahden alue on
merkittävä vesienhoidon suunnittelun kannalta (Leikola ym. 2006).
2.4. Tulvasuojelu ja tulvariskien hallintakeinot
Vesistöalueella ei ole tulvasuojelurakenteita, mutta jokisuuta on muokattu voimakkaasti perkaamalla. Vuosina 2010-2011 on toteutettu tulvakanava Leppiojasta (kuva 3-1) Tyrnävänjokeen PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen toimesta. Leppiojan perkaus on tehty tämän jälkeen ojitusyhtiön toimesta. Temmesjoen alaosalla on pohjapato, jonka tarkoituksena on estää rantasyöpymiä. YlivirtaaPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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milla pohjapadon vaikutus vedenkorkeuksiin on lähes olematon jo muutaman kilometrin sen yläpuolella, eikä pohjapadosta aiheudu haittaa ranta-alueille, rakennuksille tai kulkuyhteyksille
(PSYLV 2000). Ängeslevänjoesta on tehty tulvakanava Kiviojaan, joka laskee Temmesjokeen Tyrnävän joen haaran alapuolella. Liminganjoen pohjapadolla ohjataan vedet osittain Temmesjokeen.
Tyrnävänjoen yläosalla on myös joitakin turvetuotantoalueiden vesiensuojelurakenteita, joilla vähennetään kiintoainekuormitusta ja jotka samalla pidättävät vesiä.
Liminganjoen valuma-alueelle on laadittu peltoalueiden kosteikkojen yleissuunnitelma (Harjula &
Mahosenaho 2008). Lisäksi koko Temmesjoen vesistöalueella tutkitaan mahdollisia vedenpidättämisalueita Waterpraxis-hankkeen (2010) puitteissa. Vuoden 2010 aikana valmistui selvityksiä
(Mustamo 2010 ja Lehto 2010), joiden tarkoituksena on lisätä veden pidättymistä Liminganjoen
varrella rakentamalla ojakatkoja, pintavalutuskenttiä ja laskeutusaltaita, sekä selvittämällä mahdollisuutta Liminkajärven vedenpinnan nostamiseen. Näillä toimilla voidaan samalla pienentää tulvan
suuruutta ja sen aiheuttamia vahinkoja Limingan taajamassa.

3.

Esiintyneet tulvat ja tulvavahingot

Temmesjoen vesistöalueella on ollut useita tulvia, joiden haitalliset vaikutukset ulottuvat jokisuulle.
Vahingoista ei ole tehty kuitenkaan selvityksiä. Suurimmat tulvat ovat sattuneet vuosina 1977,
1981, 1983, 1989, 1993, 2000, 2010 ja 2012. 1970-lukua edeltävistä tulvista ei ole tietoja. Vuoden
2000 tulvan aikana on kuvattu jokiuomia ja otettu vedenkorkeushavaintoja (kuva 3-1). Laajimmat
tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella olivat
- Temmesjoen alaosalla Liminganjoen ja pohjapadon välisellä alueella,
- Rahjo-ojan alaosalla,
- Ängeslevänjoen keskiosalla Ängeslevän kylän läheisyydessä sekä
- Ängeslevänjoen alaosalla.
Ilmakuvien perusteella tulva-alueilla on yksittäisiä rakennuksia ja myös laajoja peltoalueita. Vesistöalueella pelto-ojien ja purojen tulviminen on yleistä, mutta jokiuomissa tulva-alueiden merkitys
on selvästi pienempi. Vuoden 2000 tulvan ilmakuvien perusteella vesistöalueella ei ole ollut merkittäviä vahinkoja, tosin kuvausajankohta ei ole suurimman tulvan aikaan. Nykytilanteessa tulvavahingot olisivat verrattavissa vuoden 2000 tulvaan. Asutuksen ja rakentamisen lisääntyminen on voinut lisätä riskejä, vaikka pääasiassa rakentamista on pystytty 2000-luvulla ohjaamaan riittävän korkealle.
Vuoden 2010 kevättulvalta on runsaasti mittausaineistoa mm. Leppiojalta. Vuonna 2012 tulvakorkeuksia on mitattu mm. Ängeslevänjoesta, mutta mitattujen korkeuksien perusteella vuoden 2000
tulva on ollut suurempi.
Jääpatotulvat ovat Temmesjoen vesistöalueella yleisiä. Jääpatoja on muodostunut aina Tyrnävänjoen latvaosilta Temmesjoen suulle saakka. Myös Leppiojalla on ollut jääpatoja. Ympäristöhallinnon
tulvatietojärjestelmän mukaan asuintaloja on ollut vaarassa jääpadon aiheuttaman tulvan vuoksi, ja
jääpatoja on purettu kaivinkoneella tai räjäyttämällä. Esimerkiksi vuonna 2012 Temmesjoen alaosalla jääpatotulva uhkasi joen pohjoispuolen asuinrakennuksia, jolloin tulvantorjuntatoimenpiteenä
asutuksen ja joen välistä tietä jouduttiin korottamaan murskeella (kuva 3-2).
Temmesjoen alaosan valuma-alueella sijaitsee Ruotsinoja, joka on pieni uoma ja jäätyy herkästi
umpeen, jolloin vesi pääsee nousemaan. Näin on tapahtunut ainakin kerran 2010-luvulla, jolloin
uoman varrella sijaitseva rakennus on kastunut ja taloja on ollut saarroksissa.
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Kuva 3-1. Suurimmat havaitut tulvavedenkorkeudet vuosina 1981 ja 2000 (N60-korkeusjärjestelmässä) Temmesjoen vesistöalueella. Tulvatietojärjestelmän merkintöjen perusteella kyseiset vedenkorkeudet ovat aiheutuneet vesistötulvista, ei jääpatotulvista.
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Kuva 3-2. Temmesjoen pohjoispuolisen tien korottamista kevättulvalla 2012.

4.

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

Ilmaston muuttuessa kasvava sadanta lisää virtaamaa ja valuntaa. Vuosivalunnan ennustetaan muuttuvan vuoteen 2050 mennessä -10…25 %. Keskimäärin valunta kasvaa noin 7 %, ja alueellista vaihtelua esiintyy (SYKE 2016). Talven valunnan ennustetaan kasvavan merkittävästi lumimäärän vähentymisen ja vesisateiden lisääntymisen takia. Talven lisääntyvät virtaamat ovat merkityksellisiä
etenkin suppo- ja jääpatojen muodostumisessa. Pohjanmaalla lumimäärien ennustetaan vähenevän,
joten keväiset lumensulamistulvat jäävät pienemmiksi. Keväällä tulvahuipun ennustetaan esiintyvän
hieman nykyistä aiemmin.
Kesäinen haihdunta lisääntyy keskilämpötilojen nousun ja maankosteuden muutoksen myötä. Haihdunta lisääntyy vuoteen 2070 mennessä jopa 20 %. Haihdunta kasvaa eniten keväällä, jolloin maa
on talven jäljiltä kosteaa, auringonsäteilyä on riittävästi ja lämpötilat nousevat. Kesäaikana vedenkorkeudet voivat laskea pienentyneiden kevätvirtaamien ja kasvavan haihdunnan vuoksi. Myös
pohjavedenpinnat voivat laskea. Kesän ja alkusyksyn kuivuuden ennustetaan lisääntyvän monin
paikoin. Sadetulvien arvioidaan yleistyvän rankkasateiden kasvun myötä varsinkin vähäjärvisillä ja
pienillä vesistöalueilla. Rankkasateiden kasvu lisää merkittävästi kesä- ja syksytulvien sekä taajamatulvien riskiä. (Veijalainen ym. 2012, SYKE 2016)
Tulvariskien kehittyminen riippuu riskikohteiden määrän ja hydrologisten olosuhteiden muutoksesta. Limingan ja Tyrnävän kuntien voimakas kasvu voi aiheuttaa paineita rakentaa tulvavaara-
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alueille, mikä on kuitenkin estettävissä hyvällä maankäytön suunnittelulla. Liminganlahden rantaalueet ovat kuitenkin maankäytön suunnittelun kannalta haastavia alueita tasaisuutensa vuoksi.
Hydrologiset muutokset ovat riippuvaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista, mutta
myös maankäytöstä. Liminganjoen varrella toteutettavat kosteikkoratkaisut, kuivattujen järvien vesittäminen sekä tulvauomien rakentaminen osaltaan vähentävät tulvien huippuja ja riskejä. Pitkällä
aikavälillä maankohoaminen lisää korkeuseroja ja helpottaa siten rakentamista alueella.
Mahdollisten tulevaisuuden tulvien tarkastelussa on keskitytty Temmesjoen vesistöalueen alaosan
jokiuomiin, koska merkittävimmät riskikohteet ovat tällä alueella.
4.1. Paikkatietoaineistojen käyttö tulvariskialueiden tunnistamisessa
Temmesjoen alaosalle on v. 2016-2017 laadittu tulvamallinnus ja tulvavaarakartoitus (kuva 4-1).
Temmesjoki on mallinnettu Haurukylältä mereen saakka, lisäksi on mallinnettu seuraavia uomia
osittain: Vanha Liminganjoki sekä Temmesjoen sivuhaaroista Liminganjoki, Ruotsinoja, Ängeslevänjoki, Kivioja ja Tyrnävänjoki ja Tyrnävänjoen sivuhaara Leppioja. Mallissa on uomaa yhteensä
n. 88 km (Maveplan 2017). Tulvariskikohteita ei ole erikseen kartoitettu alueelta.
Tehtyyn mallinnukseen ja kalibrointiin liittyy epävarmuuksia (Maveplan 2017). Mallin tarkentamiseksi suositellaan tehtäväksi lisää poikkileikkausmittauksia kriittisistä ja hankalasti mallinnettavista kohdista. Mallin kalibroinnin parantamiseksi vesipintoja olisi mitattava sellaisen kevättulvan
aikana, jolloin uomissa ei ole jäätä. Tulvakartoitusten rajausta voi myös olla syytä tarkastella uudelleen, koska tulvavesi voi levitä alavilla peltoalueilla laajalle alueelle.
Vuonna 2017 on lisäksi laadittu rannikkoalueen meritulvakartta (kuva 4-1). Kyseessä on yleispiirteinen tulvakartta, eikä sovellu rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Rannikkoalueen meritulvakartta on
saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat.
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Kuva 4-1. Määritetyt tulva-alueet harvinaisella, noin kerran sadassa vuodessa toistuvalla tulvalla.

4.2. Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Temmesjoen tulvakartoitetulla alueella kerran tuhannessa vuodessa toistuvan tulvan alueella sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin (2016) mukaan
- 74 asukasta
- 30 asuinrakennusta
- 62 muuta rakennusta
Uhattuna on mm. Limingan koulutuskeskus, jossa on ympärivuorokautista asutusta. Koulutuskeskus sijaitsee Ruotsinojan varrella. Muita vaikeasti evakuoitavia kohteita ei tulva-alueella ole.
4.3. Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot käsittävät koko infrastruktuurin ja sen ylläpitoa, joihin
kuuluvat mm. vesihuolto, kaukolämmön tai sähkön tuotanto ja jakelu, tietoliikenneyhteydet sekä
tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös palo- ja pelastustoimen
rakennukset sekä väestönsuojat.
Tulva-alueella ei ole tiedossa olevia uhkia välttämättömyyspalvelun toiminnoille. Pääsääntöisesti
tulva ei uhkaa tiestöä, mutta jotkin sivutiet voivat kastua.
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4.4. Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Tulva-alueella ei ole sellaista omaisuutta tai elinkeinotoimintaa, jonka toimivuus tulisi varmistaa
kaikissa olosuhteissa.
4.5. Vahingollinen seuraus ympäristölle
Tarkasteltaessa tulvariskiä ympäristölle tarkastelussa otetaan huomioon kohteet, jotka voivat aiheuttaa tulvatilanteessa ympäristön äkillistä pilaantumista. Tarkastelussa otetaan huomioon mm. IPPCdirektiivin (Integrated Pollution Prevention and Control = Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen
ja vähentämisen yhtenäistäminen) mukaiset teollisuuslaitokset sekä muut ympäristölupavelvolliset
toimijat ja lisäksi vesistöalueella olevat VAHTI 2003- erityiskohteet.
Temmesjoen tulvakartoituksen perusteella Limingan Vesihuolto Oy:n vanha vedenpuhdistamoalue
on tulvaveden ympäröimä melko harvinaisella, noin kerran 50 vuodessa toistuvalla tulvalla. Itse
puhdistamoalue on suojattu penkereillä erittäin harvinaiselta, kerran tuhannessa vuodessa toistuvalta
tulvalta, mutta pengerretyn alueen ulkopuolisia lammikoita jää osittain tulvaveden alle. Alueelle voi
nousta myös meritulvavesi. Limingan jätevedet johdetaan muualle (Lakeuden Keskuspuhdistamolle) käsiteltäviksi. Vanha lammikkopuhdistamo on ns. varoallas yllättävien tilanteiden varalle. Jos
sitä joudutaan käyttämään, jätevesiä ei saa päästää käsittelemättöminä vesistöön, vaan ne on johdettava takaisin puhdistamolle. ELY-keskukseen ei ole tullut ilmoitusta vuoden 2010 jälkeen lammikon varoallaskäytöstä. Tulva-alueella ei siten katsota olevan kohteita, joista aiheutuisi uhkaa ympäristölle.
4.6. Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet on tarkasteltu karkealla tasolla
alueittain. Tehtyjen tulvavaarakartoitusten perusteella kohteen "Ala-Temmeksen jokivarsitalot"
historiallinen rakennuskanta ei ole uhattuna edes erittäin harvinaisella, kerran tuhannessa vuodessa
toistuvalla tulvalla. Kohteissa "Limingan kirkko ympäristöineen" sekä "Limingan ranta" on joitakin
rakennuksia mahdollisesti kastumisvaarassa. Yksittäisistä kohteista tulva voi uhata Aappolan museoaluetta Limingassa.

5.

Tulvariskialueet

Luvun 4 perusteella Temmesjoen vesistöalueelta ei ehdoteta tulvariskien hallinnasta annetun
lain (620/2010) mukaisia merkittäviä tulvariskialueita. Temmesjoen vesistöalueelta nousi tarkasteluissa kuitenkin erityisesti esille muuksi tulvariskialueeksi Temmesjoen alaosan alue Ängeslevän-, Tyrnävän- ja Temmesjokien sekä Ruotsinojan risteyskohdassa (taulukko 5, kuva 5-1). Tulvariskien suuruutta lisäävät alueen lisääntynyt maankäyttö ja vireillä olevat kaavoitukset sekä jääpatotulvien riski. Alue on alavaa, jolloin tulvatilanteet ovat nopeita.
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Taulukko 5. Arvioinnissa tunnistetut tulvariskialueet Temmesjoen vesistöalueella.

Tulvariskialue
Temmesjoen alaosan alue

Kunta
Liminka

Perustelut/riskikohteet tulva-alueella (1/1000 vuotta)
- tapahtuneet tulvat, jääpatoriski
- suunnitellut ja suunnitteilla olevat maankäytön
muutokset, joilla voi olla vaikutusta tulvimiseen
ja myös hulevesitulviin
- asutusta

Kuva 5-1. Temmesjoen vesistöalueella tunnistettu muu tulvariskialue.
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