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Paikka: Pellon kunnantalo
Aika: 16.5.2012 klo 10:00-11:25
Läsnä:

Eugen Parviainen
Timo Alaraudanjoki
Juha-Petri Kämäräinen
Niina Karjalainen
Kari Vikeväinen
Kullervo Lauri
Ilkka Soukka
Pekka Tuomas
Markus Kannala
Teija Kannala

Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin pelastuslaitos
Kolarin kunta
Muonion kunta
Pellon kunta
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta

1. Puheenjohtaja Eugen Parviainen avasi kokouksen 16.5.2012 klo 10:00
2. Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta nimettiin Tornionjoen vesistöalueen
tulvaryhmän sihteeriksi.
Todettiin, että tulvaryhmän jäsenistö ei täytä tasa-arvolakia. Varsinaisista jäsenistä 7
on miehiä ja 1 nainen. Lapin ELY-keskus on lähettänyt asiasta keväällä sähköpostia
Lapin liitolle. Todettiin, että Lapin ELY-keskus lähettää kunnille asiasta kirjeen, jossa
pyydetään kuntaa miettimään, että olisiko mahdollista nimetä kunnasta tulvaryhmään
naispuoleista henkilöä.
Pidettiin paikalla olijoiden esittelykierros.
3. Hyväksyttiin asialista (liite 1)
4. Timo Alaraudanjoki esitteli tulvaryhmän toimintamallia (liite 2)
Päätettiin, että käydään asialistan kohtien 4-7 esitykset ensin läpi ja keskustellaan
aiheista esitysten jälkeen.
5. Niina Karjalainen esitteli tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset ja palautteet (liite 3)
6. Niina Karjalainen esitteli tulvavaara- ja tulvariskikartoitusprosessin (liite 3)
7. Timo Alaraudanjoki esitteli tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet vuodelle 2012 (liite 4)
Käytiin keskustelua kohtien 4-7 esityksistä.

Tornion kaupunki haluaisi käyttöön Tornionjoen tulvavaarakartoitushankkeessa
toteutetun uoman pohjan luotausaineiston. Lapin ELY-keskus selvittää asiaa ja
toimittaa aineiston Tornion kaupungille
Keskusteltiin historiallisen tulvatiedon keräämisestä. Päätettiin, että kukin
tulvaryhmässä mukana olevista kunnista etsisi seuraavaan kokoukseen mennessä
tietoja vanhoista tulvista (korkeuksia, valokuvia jne.) kuntien arkistoista.
Pelastuslaitos totesi, että jääpatotulvat on varteen otettava riski Tornionjokivarressa.
Muonion kunnan edustaja totesi, että tarkat tulvavaarakartat palvelisivat hyvin
kaavoitusta. Todettiin, että Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto ulottuu tällä
hetkellä vain Muoniojoen ja Torniojoen haaraan asti. Muonionjoella käytössä oleva
maanpinnan maastomalli ei ole yhtä tarkka, jolloin sillä alueella tulvavaarakartta on
epätarkempi kuin Tornionjoen alaosalla. Todettiin, että tulvat pitäisi huomioida jo
maakuntakaavoituksessa ja sitä kautta tulvat tulisivat huomioiduksi paremmin myös
tarkemman tason kaavoituksessa. Tulvavaarakarttojen osalta olisi myös mietittävä, että
millaisia tulvavaarakarttoja esitetään julkisuudessa. Kartoituksen epävarmuustekijät on
tuotava selkeästi esille, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta.
Päätettiin tulvaryhmän toimintatapojen pohjaksi asialistan liitteenä 3 ollut dokumentti
Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintatavat.
8. Muina asioina käsiteltiin asiantuntijoiden nimeäminen tulvaryhmään ja kevään 2012
tulvatilanne Tornionjoella.
Päätettiin, että Tornionjoen tulvaryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi nimetään suomalaisruotsalainen rajajokikomissio ja Lapin luonnonsuojelupiiri. Päätettiin, että kokouksiin
voidaan tarpeen vaatiessa kutsua muita asiantuntijoita.
Timo Alaraudanjoki kertoi kevään 2012 tulvatilanteesta Lapissa ja Tornionjoella.
Todettiin, että jatkossa kokousmateriaalit voisi toimittaa sähköisen version lisäksi myös
paperiversiona niille, jotka niin haluavat.
9. Seuraavat kokoukset
Päätettiin alustavasti, että seuraavat kokoukset olisivat syyskuussa ja joulukuussa.
Lapin ELY-keskus lähettää kokouskutsun sähköpostitse, kun kokousajankohta on
ajankohtainen.
Timo Alaraudanjoki kertoi Rovaniemelle ja Ivaloon tehtävistä konsulttitöistä ja ehdotti,
että myös Tornionjoelle voisi olla mahdollista kilpailuttaa konsultti tekemään selvitystä
tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen tueksi. Todettiin, että Lapin ELY-keskus
valmistelisi tarkempaa esitystä asiasta ja pyytää sitten kommentteja tulvaryhmän
jäseniltä sähköpostitse.
Tornion kaupungin osalta todettiin, että yksi tulvariskien hallinnan toimenpiteistä voisi
olla 90-luvulla rakennetun Fluurin saaren tulvapenkereen korottaminen/kunnostus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:25.

Rovaniemellä 8.6.2012

Niina Karjalainen

LIITTEET
LIITE 1. Kokouksen asialista
LIITE 2. T. Alaraudanjoen esitys tulvaryhmien toimintatavoista
LIITE 3. N. Karjalaisen esitys tulvariskien alustavasta arvioinnista ja tulvakartoituksen
tilanteesta
LIITE 4. T. Alaraudanjoen esitys tulvaryhmien tehtävistä ja tavoitteita vuodelle 2012

JAKELU
Tulvaryhmän jäsenet ja varajäsenet
Pysyvät asiantuntijatahot

Tornionjoen tulvaryhmän LAPELY/5/07.02/2012
aloituskokouksen asialista
9.5.2012

Paikka: Pellon kunnantalo
Aika: 16.5.2012 klo 10:00-12:30

Tornionjoen tulvaryhmän aloituskokouksen asialista
1. Kokouksen avaus (Eugen Parviainen, Lapin liitto)
2. Järjestäytyminen ja jäsenten esittely, liitteet 1 ja 2
3. Asialistan hyväksyminen
4. Ryhmän toimintatavat, liite 3 (Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus)
5. Tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset ja palautteet (Niina Karjalainen, Lapin ELYkeskus)
6. Tulvavaara- ja tulvariskikartoitusprosessi (Niina Karjalainen, Lapin ELY-keskus)
7. Tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet vuodelle 2012, liite 4 (Timo Alaraudanjoki, Lapin
ELY-keskus)
8. Muut asiat


Asiantuntijoiden nimeäminen tulvaryhmään



Kevään 2012 tulvatilanne Tornionjoella

9. Seuraavat kokoukset

LIITTEET
LIITE 1. MMM Merkittävät tulvariskialueet ja tulvaryhmien asettamiskirje
LIITE 2. Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet ja varajäsenet
LIITE 3. Tornionjoen tulvaryhmän toimintatavat
LIITE 4. Valtakunnalliset tulvariskien hallinnan tavoitteet

8.6.2012

Tulvaryhmien toiminta
Tulvatyöpaja
SYKE 23.3.2012

Pekka Kemppainen
Maa- ja metsätalousministeriö

TULVARYHMIEN TOIMINTA
1 Tulvaryhmien tarkoitus
2 Tehtävät ja päätöksenteko
3 Käytännön toimintatavoista
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TULVARYHMÄT
- tarkoitus

• Viranomaisten yhteistyön järjestäminen
- ELY-keskukset, maakuntien liitot, kunnat, alueiden
pelastustoimet
- Näkemysten yhteen sovittaminen, asiantuntemus

• Muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen
suunnitteluun
- Vuorovaikutus

• Yhteisen tahtotilan luominen
- Miten suunnittelualueen vesistö- ja meritulvariskit
hallitaan parhaiten

Yhteinen tahtotila (1/2)
- tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet

• Tavoitteet
- Tulvariskeihin varautumisen taso

• Toimenpiteet, kuten
- maankäytön suunnittelu
- vesistörakenteet ja niiden käyttö
- tulvan leviämisen ja tulvavahinkojen estäminen
- pelastustoiminta
- varoitusjärjestelmät
- tulvatietoisuuden lisääminen
- kiinteistönomistajien ym. omaehtoinen varautuminen
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Yhteinen tahtotila (2/2)
- toimenpiteet

• Toimenpiteiden sovittaminen yhteen vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa

• Mittavaa rakentamista tai investointeja vaativat
toimenpide-ehdotukset
- Arvio toteuttamisedellytyksistä:
tekniset, taloudelliset, oikeudelliset
- Mahdolliset toteuttajat / rahoittajat

Tulvaryhmän tehtävät (tulvariskilaki 16 §)

• Käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten
laaditut selvitykset

• Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
• Hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen
sisältyviksi toimenpiteiksi

• Järjestää riittävän vuorovaikutuksen suunnittelun
aikana
- Muut viranomaiset
- Elinkeinonharjoittajat
- Maa- ja vesialueiden omistajat
- Vesien käyttäjät
- Järjestöt
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Päätöksenteko

• Tulvaryhmä pyrkii ehdotuksen laatimisessa yksimielisyyteen
• Jos yksimielisyyttä ei joltain osin saavuteta
- Selostus erimielisyyden aiheuttaneista seikoista
- Tulvaryhmän jäsenten kannanotot
- MMM ratkaisee hyväksymispäätöksessään

MMM:n päätös

• Tulvaryhmän ehdotuksesta poikkeaminen vain perustellusta syystä
• Riittävä valtakunnallinen yhdenmukaisuus
- esim. hallintasuunnitelmien ja vesienhoitosuunnitelmien
yhteensovittaminen

Tulvaryhmien käytännön toiminnasta (1/2)

• Tulvaryhmä päättää itse toimintansa järjestämisestä
• Jäsenet
- Ei erillistä päätöstä henkilöiden nimeämisestä
* osallistujataho ilmoittaa päätösvaltaisen
jäsenensä (ja varajäsenen)

- Tulvaryhmässä tasapuolisesti naisia ja miehiä
* puheenjohtaja koordinoi

- Jäsenet antavat toiminnalle kasvot
* tiedottaminen, vuorovaikutus suunnittelussa
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Tulvaryhmien käytännön toiminnasta (2/2)

• Asioiden käsittely
- Jäsenten lisäksi käsittelyyn voi osallistua myös muita edustajia
- Sihteeri(t) voidaan nimetä jäsenten ulkopuolelta
- Ulkopuoliset asiantuntijat; kokouskohtaiset tai pysyvät

• Jaostot
- Tietyn aihealueen valmistelua varten
- Vesistöaluenäkökulma myös jaostojen työssä
- Organisointi mahdollisimman kevyesti

yhteystiedot
Pekka Kemppainen
vanhempi hallitussihteeri
Maa- ja metsätalousministeriö
Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö

p. 040 173 0249
pekka.kemppainen@mmm.fi
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Vuoden 1968 tulva Pellossa. (Esko A. Ylitalo)

Miten tähän on tultu?




Tulvadirektiivi voimaan 26.11.2007

Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta voimaan kesällä 2010
Tulvariskien alustavan arviointi 2009-2011
– ELY-keskukset arvioivat vesistöjen ja rannikon tulvariskit
– kunnat arvioivat hulevesitulvariskit




Ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista kuultavina 1.4.-30.6.2011
Päätökset merkittävistä tulvariskialueista ja tulvaryhmien nimeäminen 20.12.2011

Suomessa 21 merkittävää tulvariskialuetta
Nimi

Helsingin ja Espoon rannikkoalue
Loviisan rannikkoalue
Huittinen
Pori

Asukkaita

25 000
500
1 200
20 000

Salon keskusta
Turun, Raision, Naantali ja Rauman
rannikkoalue

500
1 500

Riihimäen keskusta

2 800

Haminan ja Kotkan rannikkoalue

1 000

Kymijoen alaosa

1 000

Jyväskylä

1 700

Ilmajoki-Seinäjoki

1 300

Laihia-Runsor

1 100

Lapua

700

Ylistaro-Vähäkyrö

700

Alavieska-Ylivieska

800

Pudasjärven keskusta

700

Ivalon taajama

1 000

Kemijärven keskusta

1 500

Kittilän kirkonkylä
Rovaniemi
Tornio

700
10 000
3 000

Tulva-alueilla
asuu yhteensä
yli 70 000
asukasta

Tulvaryhmät


Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti 16 tulvaryhmää
– 12 vesistöalueille
– 4 rannikkoalueille



Neljällä vesistöalueella useampi kuin yksi merkittävä tulvariskialue
– Kymijoki, Kokemäenjoki, Kyrönjoki, Kemijoki



Tulvaryhmien puheenjohtajat
– 11 maakunnan liitoista
– 5 ELY-keskuksista

Tornionjoen tulvaryhmä
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lapin liitto (puheenjohtaja)
Lapin ELY-keskus
Lapin pelastuslaitos
Kolarin kunta
Muonion kunta
Pellon kunta
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta
Enontekiön kunta*

*ei ole nimennyt jäsentä

Kuva. Lapuanjoen tulvaa vuodelta 1984. (Unto Tapio)

Merkittävä tulvariskialue Torniossa

Käytännön työ alueilla alkaa




Tulvaryhmät järjestävät vuorovaikutuksen alueen sidosryhmien ja
toimijoiden kanssa
Työ sovitetaan yhteen vesienhoidon suunnittelun kanssa
Aikataulut
– alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet 2012
– tulvavaara- ja tulvariskikartat valmiiksi 2013
– tulvariskien hallintasuunnitelmat valmiiksi 2015



Valtakunnan tasolla
– oppaita kartoitukseen, suosituksia suunnitteluun
– MMM apunaan tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä
suunnittelee, seuraa ja aikatauluttaa työtä

Tulvariskien alustavan
arvioinnin tulokset
16.5.2012

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Esityksen sisältö




Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen
vesistöalueella
Tulvavaara- ja tulvariskikartoituksen tilanne

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Lainsäädäntö
– Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100620)
– Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta
(659/2010)
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100659)

Tulvariskien hallinnan työvaiheet ja aikataulu
I vaihe: Tulvariskien alustava arviointi
(22.12.2011)
Uudelleentarkastelu 22.12.2018, jatkossa
joka 6. vuosi

II vaihe: Tulvakartoitus (22.12.2013)
Uudelleentarkastelu 22.12.2019, jatkossa
joka 6. vuosi

III vaihe: Tulvariskien
hallintasuunnitelmat (22.12.2015)
Uudelleentarkastelu 22.12.2021, jatkossa
joka 6. vuosi
Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tunnistetaan ne
vesistö- ja
rannikkoalueet,
joilla tulvariski on
merkittävä

Tunnistetut vesistö- ja
rannikkoalueet, joilla
tulvariski on
merkittävä -> tehdään
tulvavaara- ja
tulvariskikartat
rajatuille alueille

Tunnistetut vesistö- ja
rannikkoalueet, joilla
tulvariski on
merkittävä -> tehdään
tulvariskien hallinnan
suunnitelmat valumaaluekohtaisesti

Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 8§
merkittävät tulvariskialueet
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä
seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset
seuraukset:
1)

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;

2)

Välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon,
tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen
keskeytyminen;

3)

Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan
pitkäaikainen keskeytyminen;

4)

Pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai

5)

Korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja
paikalliset olosuhteet
Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tulvariskin merkittävyyden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita
Vahinkoryhmä

Indikaattori

Ihmisten turvallisuus

tulva-alueella asuvat ihmiset, vaikeasti evakuoitavat
kohteet (mm. sairaalat, terveyskeskukset, vanhainkodit)

Ihmisten terveys

vedenottamot, jätevedenpuhdistamot

Elintärkeitä toimintoja turvaava
elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat, lentokentät
taloudellinen toiminta
Välttämättömyyspalvelut

voimalaitokset, sähköasemat, tietoliikenteen rakennukset,
tie- ja rautatieverkosto

Ympäristö

ympäristölupavelvolliset kohteet

Kulttuuriperintö

kulttuuriympäristö ja suojellut rakennukset, kirjastot,
arkistot, museot

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tornionjoen-Muonionjoen
tulvariskien alustava arviointi
Tornion kaupungin osalta nousi esille
•
•
•

•
•
•

Alueella aiemmin esiintyneet tulvat
Tiheää asutusta taajamassa
Vaikeasti evakuoitavia kohteita
(vanhainkoti)
Tieliikenneyhteydet
Kulttuuriympäristökohteet (Aineen
taidemuseo)
Erityisolosuhteet (jääpadot, penkereet)

Muut tunnistetut tulvariskialueet:
•
•
•

Pello (asutusta, ympäristön
pilaantumista aiheuttava kohde,
tieyhteydet, tulvapenkereet)
Vojakkala (asutusta, tieyhteydet)
Kaulinranta (aiemmat tulvat, asutusta,
tie- ja rautatieyhteydet)

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Kuuleminen 1.4-30.6.2011
•

Palaute
 Varsinaiseen ELY-keskuksen
ehdotukseen merkittäviksi
tulvariskialueiksi ei tullut palautetta
 Suomalais-ruotsalainen
rajajokikomissio piti piti tarkoituksen
mukaisena, että tulvaryhmässä myös
Ruotsi olisi edustettuna. Lisäksi
komissio katsoi, että vesistöalueen
asukkaiden informointi
tulvasuojeluun liittyvissä asioissa on
tarpeellista

Kaulinranta 1985, Pauli Laalo

 MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) toivoi
tarkennuksia tulvariskien alustavan
arvioinnin tausta-asiakirjaan koskien
merkittävän tulvariskialueen
arviointimenetelmiä.

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Vojakkala 1985, Pauli Laalo

Tulvavaara- ja
tulvariskikartoitus
16.5.2012

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tulvakartoitukset 2012-2013

•
•

•
•

Tulvavaara- ja tulvariskikartat v. 2013
mennessä
Tornionjoen alaosalle on SMHI laatinut
tulvavaarakartan seuraaville
tulvatoistuvuuksille:
 1/100a
 1/250a
 suurin mahdollinen
Yleisemmät tulvatoistuvuudet puuttuvat
SMHI:n tulvavaarakartat Tornionjoelle:
http://www.smhi.se/2.153/professionella
-tjanster/bygg-ochanlaggning/detaljeradoversvamningskartering-i-nedre-delenav-tornealven-1.18195

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tulvavaarakartat:
www.ymparisto.fi/tulvakartat
Lapin ELY-keskuksen tulvariskien hallinnan suunnittelu
www.ymparisto.fi/tulvat
> Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelun
sivut ELY-keskuksittain > Lappi

Tulva Torniossa 1990
Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tulvaryhmien tehtävät ja
tavoitteet vuodelle 2012
16.5.2012

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen ja Timo Alaraudanjoki

Tulvaryhmät 2012







Tulvaryhmien jäsenten nimeäminen alkukevät 02-04/2012
Tulvaryhmien järjestäytyminen ja toimintatavoista
sopiminen 05-06/2012
Valmistellaan alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet
merkittävillä tulvariskialueilla
Alustavista tavoitteista päättäminen ja tarkasteltavien
toimenpiteiden tunnistaminen
Tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset aloitetaan

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen
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Tulvariskien hallinnan tavoitteet





Tulvaryhmä asettaa tavoitteet
Tulvariskien hallinnan tavoitteet esitetään
hallintasuunnitelmassa, josta tulisi tavoitteiden osalta käydä ilmi
– Miten tavoitteissa huomioidaan vaikutukset vahingollisiin
seurauksiin (laki 8§)
– Yhteensovittaminen vesienhoidon tavoitteiden kanssa
– Kuinka laajaa aluetta tavoite koskee
Tavoitteissa tulisi huomioida mm.
– Erilaiset tulvariskien hallinnan näkökulmat, tulvien ehkäisy,
tulvasuojelu, valmiustoimet, vesistön erityispiirteet yms.
– Riittävä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
– Kestävien maankäyttötapojen edistäminen
– Ensisijaisesti muut kuin uusiin tulvasuojelurakenteisiin
perustuvat keinot

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen

Tulvariskien hallinnan tavoitteet yleisesti



Yleisinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla vesistö- ja
merialueilla (620/2010, 1§ mukaan)
–
–
–
–



Tulvariskien vähentäminen ja ehkäisy
Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten lieventäminen
Tulviin varautumisen edistäminen
Vesistötulvien vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät
kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi (11§)

Tarkoituksena yhtenäistää tulvariskien hallintaa
kansallisesti

Lapin ELY-keskus\Vesivarayksikkö, Niina Karjalainen
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Tulvariskien hallinnan tavoitteet


Eri vahinkotyypeille asetettavat alustavat tavoitteet
–
–
–
–
–
–
–

Ihmisten turvallisuus: asukkaiden evakuointi ja muutto korjaustöiden ajaksi
Ihmisten terveys: talousveden pilaantuminen yms.
Välttämättömyyspalvelut: talousveden, sähkön ja lämmönjakelun keskeytyminen
Elintärkeät toiminnot: satamat lentoasemat
Ympäristö: ympäristön pilaantuminen
Kulttuuriperintö: kulttuuriperintö, suojellut rakennukset, arkistot jne.
Talous ja omaisuus

Ydinvoima,
varoitusjärjestelmät
Evakuointi, omatoiminen
varautuminen, vedenjakelu

Erittäin harvinainen tulva
≥250a; <0,4%

Merkittävät liikenneyhteydet,
ympäristöriskikohteet, vesihuolto
Uudet rakennukset, kulttuuriperintö
Kevyet rakennukset

Harvinainen 1/100a; 1 %
Melko harvinainen 1/50a; 2 %
Normaali vedenkorkeus
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Tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet




Toimenpiteiden valinta tavoitteiden perusteella
Suunnittelun myöhemmässä vaiheessa arvioidaan erilaisten
toimenpiteiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta

Tulvariskien ja mahdollisten
vahinkojen arviointi
Tulvariskien hallinnan tavoitteet
Toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi
Toimenpiteiden priorisointi
Valmis tulvariskien
hallintasuunnitelma

Toteutus

Toimenpiteet, esimerkiksi
• Maankäytön suunnittelu
• Vesistörakenteet ja niiden
käyttö
• Tulvan leviämisen ja
tulvavahinkojen estäminen
• Pelastustoiminta
• Varoitusjärjestelmät
• Tulvatietoisuuden lisääminen
• Kiinteistönomistajien ym.
Omaehtoinen varautuminen
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