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Alkusanat
Kiiminkijokea ei ole luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi, mutta vuoden 2013 kevään
jääpatotulvan jälkeen nähtiin tarve myös Kiiminkijoen tulvariskien hallinnan suunnittelulle. Kiiminkijoen tulvariskien hallinnan ohjausryhmä perustettiin 25.2.2015.
Kiiminkijoella pahimmat tulvariskikohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan asutusalueille Alakylään, Tirinkylään, Kiiminkiin ja Ylikiiminkiin. Tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä monin tavoin tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä toimintaan tulvatilanteessa. Toimenpiteitä on tarkasteltu mahdollisimman laajasti ja
suunnittelussa on painotettu mm. tulvahaavoittuvuuden vähentämistä.
Tässä suunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet Kiiminkijoen vesistöalueella. Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä jatketaan mm. rakentamisen ohjausta rakentamis- ja rakennusmääräyksien avulla. Alueen tärkeät tulvauomat on tunnistettu. Tulva-alueella olevia teitä ei tulisi korottaa tai
tulvauomien kohdalle rakentaa uusia teitä. Tämän suunnitelman myötä voidaan myös varautua paremmin
alueella mahdollisesti tulvatilanteessa katkeaviin tieosuuksiin. Tulvasuojelun tehostamiseksi on myös suunniteltu tulvauomien kunnostusta ja vanhojen tulvauomien palauttamista. Kastuneiden asuinrakennusten suojaamiseksi ehdotetaan mm. kiinteitä tulvasuojeluseinämiä.
Jää- ja hyydepadot aiheuttavat vesistöalueella merkittävät tulvariskit. Jääpatojen ehkäisykeinona esitetään
mm. jääsahauksia ja jäänpaksuusmittausten jatkamista. Jääpatoja voidaan purkaa kaivinkoneella ja hyydepatoja myös räjäytysten avulla.
Tietoisuutta on tarpeen lisätä mm. vakuutus- ja korvausasioissa. Asukkaiden omatoimista suojautumista pyritään lisäämään. Kokemukset tulvasta olisi jatkossa tarpeen raportoida huolellisesti, jotta toiminnan kehittämisideat saadaan suunnittelun tueksi ja nopeasti käytäntöön.
Tulvien hallitseminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä. Hallintasuunnitelmassa on esitelty toimenpiteet,
joiden tarkempi suunnittelu voidaan aloittaa hallintasuunnitelman valmistuttua. Toimenpiteiden toteutumiseksi
ELY-keskuksen ja kaupungin tiivis yhteistyö on tärkeää.

Tämä tulvariskien hallintasuunnitelma on Ramboll Finland Oy:n laatima.
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Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) Suomeen on nimetty 21 valtakunnallisesti merkittävää tulvariskialuetta. Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa
tunnistanut muita tulvariskialueita, joita on Pohjois-Pohjanmaalla mm. Pyhäjoen, Siikajoen ja Kiiminkijoen vesistöalueilla.
Myös näille vesistöalueille laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi
ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi. Tämä tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu PohjoisPohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ohjausryhmän ohjauksessa. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatijana on toiminut Ramboll Finland Oy.
Suunnitelmassa esitetään alueelle ehdotetut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi perusteluineen sekä viranomaisten toiminnan kuvaus tulvatilanteessa. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingollisia
seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvahaavoittuvuutta ja käyttämään myös muita
kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja. Toimenpiteiden tarkastelussa on huomioitu erityisesti Kiiminkijoen suojeluarvot.
Suunnitelma perustuu vesistöalueelta tehtyyn tulvariskien alustavaan arviointiin, tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä
olemassa olleisiin tulvariskien hallinnan asiakirjoihin. Suunnitelmaehdotus on ollut kuultavana ja asianosaisilla on ollut
mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma on hyväksytty 6.6.2016.

Kuva 1-1. Kiiminkijoen vesistöalueen sijainti (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2011).
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Tulvariskien hallinnan suunnittelu ja kuuleminen

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää
tulvien esiintymisen todennäköisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia (Tulvariskityöryhmä 2009). Tulvariskien hallinnan
suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen. Hallintasuunnitelma sisältää tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä näiden toteuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Suunnitelmassa on vesistötulvan lisäksi huomioitu jääpatotilanteet.

2.1

Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:
1)

Tulvariskien alustava arviointi

2)

Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen

3)

Tulvariskien hallintasuunnitelman tekeminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaalla. Alustavan arvioinnin perusteella ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö nimesi valtakunnallisesti merkittävät tulvariskialueet (Kalajoen vesistössä Alavieskan ja Ylivieskan väli ja Iijoen vesistössä Pudasjärven keskustan alue). ELY-keskus nimesi muita tulvariskialueita Lestijoen, Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen, Oulujoen sekä
Kiiminkijoen vesistöalueilla.
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Kuva 2-1 Tunnistetut tulvariskialueet Pohjois-Pohjanmaalla
Merkittäville

tulvariskialueille

(http://ymparisto.fi/trhs/Siikajoki),

(http://ymparisto.fi/trhs/Kalajoki
Pyhäjoen

ja

http://ymparisto.fi/trhs/iijoki)

(http://ymparisto.fi/trhs/Pyhajoki)

ja

sekä

Siikajoen
Kiiminkijoen

(http://ymparisto.fi/trhs/Kiiminkijoki) vesistöalueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä hallintasuunnitelmat.
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2.2

Tulvariskien ja niiden hallinnan huomioonottaminen säädösten mukaisissa menettelyissä

Tässä luvussa ja tarkemmin liitteessä (Liite 2) selvitetään, mitä muussa lainsäädännössä on määrätty tulvariskien hallintaan liittyen ja miten tulvariskit on nykytilanteessa otettu huomioon muiden kuin tulvariskien hallintaa koskevien lakien
mukaisissa toimenpiteissä. Tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen 659/2010 liitteessä A (Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot) kohdassa 6 määrätään muista tulvariskien hallinnan suunnittelua koskevista säädöksistä seuraavaa:
"Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot:
6. Yhteenveto siitä, millä tavoin tulvariskit ja niiden hallinnassa tarvittavat toimenpiteet on otettu huomioon suunnitelman
kohteena olevaa aluetta koskevissa säädösten mukaisissa menettelyissä:
i.

laki vesienhoidon järjestämisestä (2004/1299)

ii.

maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132)

iii.

pelastuslaki (2003/468, korvattu lailla 2011/379 29.4.2011)

iv.

terveydensuojelulaki (1994/763)

v.

patoturvallisuuslaki (2009/494)

vi.

laki ympäristövaikutusten arvioinnista (1994/468)

vii.

laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2005/200)

viii.

laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/390)"

Edellä mainittujen säädösten lisäksi tulvariskien hallintaa koskevia määräyksiä on tulvariskien hallintalain ja
-asetuksen lisäksi vesilaissa (587/2011) sekä asetuksessa vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001). Vesilakia voidaan pitää tulvariskien hallintalain ja -asetuksen jälkeen merkittävimpänä tulvariskien hallinnan kannalta.

2.3

Tulvariskien hallinnan ohjausryhmä

Kiiminkijoen vesistöalueelle on perustettu tulvariskien hallinnan ohjausryhmä, joka on aloittanut työskentelyn ensimmäisessä kokouksessa 25.2.2015. Ohjausryhmän tehtävänä on viranomaisten yhteistyön järjestäminen ELY-keskusten, maakuntien liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimen sekä muiden viranomaisten ja etutahojen kanssa. Ohjausryhmä on
asettanut tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsittelee tarvittavat selvitykset ja hyväksyy ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi
ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi. Tulvaryhmän jäsenet on esitetty taulukossa (Taulukko 2-1).
Taulukko 2-1. Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ohjausryhmä.
Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Mika Kurvinen

Tomi Honkakunnas

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Tuomas Kallio (puheenjohtaja)

Ismo Karhu

Oulun kaupunki

Mikko Ukkola

Harri Tuomela

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kaisa Kettunen (sihteeri)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Olli Utriainen

2.4

Timo Yrjänä

Tiedottamisen, sidosryhmäyhteistyön ja kuulemisen järjestäminen

Tiedottamisen tavoitteena on ollut lisätä toimijoiden ja kansalaisten tietoa tulvariskien hallinnasta, kuten tulvavaara- ja riskikartoista sekä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta. Lisäksi tiedottamisella on pyritty lisäämän ihmisten tietoa eri mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa hallintasuunnitelman valmisteluun mm. kuulemisen ja muun palautteen
antamisen avulla.
Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin aikana järjestetty kaksi kuulemisvaihetta, joista ensimmäinen oli, kun tulvakartat valmistuivat, ja toinen hallintasuunnitelman valmistuessa.
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Sidosryhmät ovat tahoja, joiden toimintaan tulvariskien hallinnan suunnittelu saattaa vaikuttaa ja/tai jotka voivat vaikuttaa
toimenpiteisiin ja niiden toteutumiseen. Yhteistyötä on tehty tulvaryhmän jäsenien ja heidän taustaorganisaatioidensa
kanssa. Yhtenä yhteistyötahona on ollut Tapio Oy, jonka selvitys ’Paikkatiedon hyödyntäminen metsätalouden vesiensuojelussa ja tulvasuojelussa’ on hallintasuunnitelman liitteenä (Liite 4).
Kiiminkijoen vesistöalueen väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin 3.11.–16.2015, jonka yhteydessä asukkaita tiedotettiin tulvakarttojen valmistumista sekä tulvista yleensä ja kysyttiin mielipiteitä alustavista tavoitteista ja toimenpiteistä (eHarava-kysely). Toinen kuuleminen järjestettiin 21.4.–8.5.2016 koskien valmistunutta tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä ymparisto.fi -palvelussa sekä Oulu10-pisteissä.

2.5

Selvitys kannanotoista ja niiden vaikutuksista

Valtakunnallisesti merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksen kuulemisesta vuonna 2011 saatiin palautetta koko
Pohjois-Pohjanmaan alueelta yhteensä 24 eri taholta. Merkittäviksi tulvariskialueiksi ehdotettujen alueiden joukossa ei ollut
tulvariskialueita Kiiminkijoen vesistöalueelta. Kiiminkijoen osalta palautteissa oli nostettu esille riskikohteita, jotka pitäisi
huomioida tulvasuojelussa.
Hallintasuunnitelman ensimmäisen kuulemisen yhteydessä vuonna 2015 järjestettiin eHarava-kysely, jolla selvitettiin alueen asukkaiden näkemyksiä tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla kerättiin tietoa asukkaiden kokemuksista tulvista Kiiminkijoen varressa. Kyselyyn saatiin vastauksia 27 kpl, joita tuli eniten Haukiputaalta ja Kiimingistä. Kyselyssä hallintasuunnitelman tavoitteita pidettiin hyvinä. Ennakointia pidettiin tärkeänä osana tulvasuojelussa ja tulvauomat haluttiin säilyttää alueella. Lisätiedotusta tarvitaan vielä mm. korvausasioista. Asukkaat sijoittivat lisäksi kartalle erityisesti havaittuja
jääpatopaikkoja. (Liite 8, s. 6)
Vuonna 2016 järjestetty toinen kuuleminen koski valmistunutta ehdotusluonnosta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Kuulemisen aikana määräaikaan mennessä hallintasuunnitelmaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa/mielipidettä. Vastaajat pitivät
hallintasuunnitelmaa hyvänä ja kattavana pakettina. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että vanhat luontaiset tulvauomat
tulisi palauttaa. Palautuskeinoja on rumpujen rakentaminen, suurentaminen tai teiden alentaminen. (Liite 8, s. 11)
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3

Alueen kuvaus

3.1

Vesistö- tai merenrannikkoalueen kuvaus

Kiiminkijoki on Perämereen laskevista vesistöalueista viidenneksi suurin Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella ja se sijaitsee
alueen keskivaiheilla Oulujoen vesistön pohjoispuolella ja Iijoen vesistön eteläpuolella. Kiiminkijoen vesistöalue on laajuudeltaan 3 814 km² ja sen järvisyysprosentti on 2,97 (Ekholm 1993). Kiiminkijoen pääuoma saa alkunsa Puolangan kunnan
Iso-Puutiojärvestä ja virtaa Utajärven kunnan sekä Oulun Ylikiimingin ja Kiimingin taajamien läpi päätyen Haukiputaalla
Perämereen (Kuva 3-1).
Kiiminkijoen kokonaispituus on noin 178 km ja putouskorkeus 138 m. Sen suurimmat kosket ovat Kalliuskoski, Kurimonkoski, Aittokoski, Koitelinkoski, Laurinkoski, Suorahaarankoski ja Alakoski. Kiiminkijoen pääuoman lisäksi vesistöalueella
on 14 valuma-alueeltaan yli 100 km² kokoista sivujokea, joista merkittävimmät ovat Nuorittajoki, Tilanjoki (Pirttijoki mukaan
lukien), Jolosjoki, Kivijoki (Kokkojoki, Marttisjoki ja Timo-oja mukaan lukien) sekä Vepsänjoki (Taulukko 3-2). Vesistöalueella on 62 järveä, joiden pinta-ala on yli 50 ha. Suurimmat järvet ovat Kalhamajärvi, Iso Olvasjärvi, Vihajärvi, Auhojärvi ja
Puolankajärvi (Taulukko 3-1).
Vesistöalueen merkittävimmät taajamat ovat Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki ja Puolanka. Kuvaus vesistöalueesta on
esitetty myös selvityksessä Tulvariskien alustava arviointi Kiiminkijoen vesistöalueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
2011), joka löytyy myös hallintasuunnitelman liitteistä (Liite 5).

Kuva 3-1. Kiiminkijoen vesistöalue ja alueen kunnanrajat (©Karttakeskus Oy Lähde: SYKE; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
5/2016).
Taulukko 3-1. Kiiminkijoen vesistöalueen suurimmat järvet (yli 100 ha).
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Nimi

Vesiala (ha)

Kunnan nimi

Kalhamajärvi

694

Puolanka

Iso Olvasjärvi

455

Utajärvi

Vihajärvi

368

Puolanka

Auhojärvi

361

Puolanka

Puolankajärvi

299

Puolanka

Taulukko 3-2. Kiiminkijoen vesistöalueen suurimmat sivujoet ja -purot (yli 100 km²).
Nimi

Valuma-alue (km²)

Pituus (km)

Putouskorkeus (m)

Nuorittajoki

1136

70

40

Tilanjoki ja Pirttijoki yhdessä

405

27

11

Vihajoki ja Heinijoki yhdessä

371

26

117

Jolosjoki

171

29

41

Kivijoki, Kokkojoki, Marttisjoki ja Timo-oja yhdessä

167

20

3

Vepsänjoki

163

25

28

Piltuanjoki

149

22

15

Jaalankajoki

149

27

13

Kuorejoki

146

19

47

Kalhamajoki, Luppojoki ja Havukkajoki yhdessä

140

25

56

Alaoja ja Heteoja yhdessä

138

9

3

Särkijoki

133

9

8

Kallaoja

104

6

5

Onkamonoja

103

15

23

Metsämaiden ja soiden osuus Kiiminkijoen vesistöalueen pinta-alasta on yli 90 %. Elinkeinon perustan muodostavat alueella maa- ja metsätalous. Rakennetut ja maatalousalueet keskittyvät pääosin vesistöalueen alaosaan, peltojen sijaitessa
Kiiminkijoen ja sen sivu-uomien varsilla. Järvien merkitys maankäytön kannalta on suurimmillaan vesistön yläosissa Puolangalla ja Ylikiimingissä, missä suurimmat järvet sijaitsevat.
Kiiminkijoen vesistöalueella asuu noin 20 000 asukasta, joista noin 30 % asuu Kiiminkijoen varrella. Asutus keskittyy pääasiassa joen alaosille, uoman varteen, missä asutuksen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa Oulun seudun kasvun
seurauksena. Kiiminkijoen alaosan asukasmäärän arvioidaan kasvavan 25 % vuoteen 2040, kun oletetaan, että väestönkasvu Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin alueella on tasaista. Koko jokivarren kuntien yhteinen kasvuennuste puolestaan on 16 %, jolloin asukasmäärä olisi vuonna 2040 noin 23 400 asukasta.
Kiiminkijokivarren maankäytön strateginen suunnittelu perustuu Puolangan kuntaa lukuun ottamatta Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavaan, jossa alue on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Puolangan kunnan alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava. Maaseutumaisuus merkitsee alueen kehittämistä jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä kulttuuriympäristöön ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena sekä luontomatkailuvyöhykkeenä. Lisäksi taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Kiiminkijokilaakson yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Maakuntakaavassa on myös tavoitteita, jotka koskevat osaa Kiiminkijokivartta. Näihin kuuluvat mm. kaupunki-maaseutu -vuorovaikutus,
kaupunkiseudun kaupunkikehittäminen ja Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke.
Maakuntakaavan lisäksi Kiiminkijoen vesistöalueella on voimassa mm. Oulun seudun yleiskaava 2020 sekä useita
osayleiskaavoja. Hyväksymiskäsittelyssä oleva Uuden Oulun yleiskaava kattaa suuren osan vesistöalueesta. Lisäksi vesistöalueella Oulun puolella on valmisteilla osayleiskaavat Huttukylän, Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän, Hanhiperän ja
Jokikylän-Murron alueille.
Vesistöalueella on viisi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriperintöä (RKY 2009), jotka ovat Haukiputaan
kirkko ympäristöineen, Kiimingin kirkko ympäristöineen, Ylikiimingin kirkko, Askanmäen kylä, Kainuun puromylly/Paasikoski ja Tiaisen kruunumetsätorppa. Lisäksi alueella on useita maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita. Vesistöalueella sijaitsee myös Joukokylän-Kempasvaaran valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue nimeltä ”Koitelinkoski ja Huttukylän kulttuurimaisema Kiiminkijokivarressa)
Kiiminkijoen vesistö kuuluu UNESCO:n Project Aqua -ohjelmassa tieteellisiksi tutkimuskohteiksi varattujen vesistöjen joukkoon ja se on suojeltu koskiensuojelulaissa voimatalousrakentamiselta. Vesistöalue kokonaisuudessaan kuuluu Natura
2000 -verkkoon ja lisäksi vesistöalueella on useita pienempiä Natura-alueita, joissa on pintavesiin liittyviä merkittäviä suojeluarvoja. Kiiminkijoen vesistöalueella on yhteensä 96 muuta luonnonsuojelualuetta. Kiiminkijoki on pohjoismaisessa suo-
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jeluvesien luettelossa ja SAP -ohjelmassa on pyritty elvyttämään Itämeren lohikantoja. Kiiminkijoen erityissuojelun tavoitteena on mm. turvata vedenlaatu vaelluskaloille ja pitää joki rakentamattomana, jolloin uoman rakenteellinen luonnontilaisuus, rantavyöhykkeen luonnontilaisuus, luontainen virtaama vaihteluineen ja joen tulvarytmi tulisi säilyttää.

3.2

Hydrologia

Kiiminkijoen vesistöalue jakautuu yhdeksään noin 400 km²:n suuruiseen valuma-alueeseen (Kuva 3-2), joista kukin jakautuu 5-9 osavaluma-alueeseen (Ekholm 1993). Kiiminkijoen vesistöalueella on käytössä neljä jatkuvaa vedenkorkeuden ja
virtaaman mittausasemaa, joista vanhin, Haukiputaan asema, on otettu käyttöön 1912. Kiiminkijoen pääuoman keskivirtaama on ollut Haukiputaan asemalla 1912–2014 noin 44 m³/s ja suurimman sivujoen Nuorittajoen keskivirtaama on ollut
1967–2014 noin 13 m³/s. Kiiminkijoen keskivirtaama (Porkkalan-Vuoton a 60.03) Porkkalan sillan havaintoasemalla on
ollut 1962–2014 noin 22 m3/s. Muista Kiiminkijoen sivujoista ei ole kattavia virtaamahavaintoja. Alin mitattu virtaama Haukiputaan havaintoasemalla on ollut noin 1 m³/s, Porkkalan sillalla 0,7 m³/s ja Nuorittajoella 0,1 m³/s. Suurin havaittu virtaama on ollut Kiiminkijoella 654 m³/s (21.2.1955), Porkkalan sillalla 238 m3/s (28.4.2000) ja Nuorittajoella noin 340 m³/s
(2.5.1975). Erityisenä virtaamaan vaikuttavana piirteenä on bifurkaatio eli Nuorittajokeen virtaava tulvavesi Iijoen vesistöalueen Jongunjärvestä. Tämä näkyy Nuorittajoen ylivirtaamahavainnoissa, ja on näin ollen huomioitu esim. tulvavaarakartoille mallinnetuissa skenaarioissa. Kuvassa 3-3 ja taulukossa 3-3 on esitetty Kiiminkijoen vesistöalueen hydrologinen havaintoverkko sekä sitä kuvaavat tunnusluvut.

Kuva 3-2. Kiiminkijoen vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet (Lähde: SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 5/2016).
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Kuva 3-3. Kiiminkijoen vesistöalueen hydrologiset havaintoasemat.
Taulukko 3-3. Kiiminkijoen vesistöalueen virtaaman tunnusluvut.
Havaintopaikka

F (km²)

L (%)

HQ (m³/s)

MHQ m³/s)

MQ (m³/s)

MNQ m³/s)

NQ (m³/s)

6000410 Haukipudas*

3793

3,0

654

361

44

6,4

1,0

100 Porkkalan silta**

1855

3,8

238

142

22

3,5

0,7

200 Nuorittajoki***

1045

2,2

340

164

13

1,0

0,1

4,4

1,1

0,3

110 Iso Puutiojärvi****
371
4,6
63
35
* Havaintoarvot 1912–2014, havainnot puuttuvat vuosilta 1922-36
** Havaintoarvot 1962–2014
*** Havaintoarvot 1967–2014

**** Havaintoarvot 1975-2014

Haukiputaan virtaamien toistuvuudet on esitetty taulukossa (Taulukko 3-4). Taulukossa 3-5 on esitetty Kiiminkijoen havaintoasemien vedenkorkeuden tunnusluvut. Suurimmat havainnot ovat Haukiputaan aseman N2000+ 13,10 m
(29.4.2000), Porkkalan 78,65 m (28.4.2000) ja Nuorittajoen 89,46 m (26.4.1965). Haukiputaan virtaamahavaintojen aikasarja kattaa havaintoja yli sadalta vuodelta. Ylivirtaaman toistuvuuksia HQ1/20-HQ1/100 voidaan pitää luotettavina. Suurimmat ylivirtaamat HQ1/250 ja HQ1/1000 sisältävät epävarmuutta.
Taulukko 3-4. Haukiputaan ylivirtaamien toistuvuudet aikasarjalle 1912–2014. Toistuvuudet on mallinnettu Kiiminkijoen yksityiskohtaisessa tulvavaarakartassa.
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Toistuvuus

Haukipudas (aikasarja 1912–2014)
Q (m3/s)

HQ1/20

610

HQ1/50

710

HQ1/100

785

HQ1/250

880

HQ1/1000

1030

Kuva 3-4. Kiiminkijoen Haukiputaan havaintoaseman ylivirtaamien toistuvuudet aikasarjalle 1912–2014.
Taulukko 3-5. Kiiminkijoen vesistöalueen vedenkorkeuden tunnuslukuja käytössä olevilta havaintoasemilta. Vedenkorkeudet on
esitetty N2000+ -korkeusjärjestelmässä.
Havaintopaikka

HW (m)

MHW (m)

MW (m)

MNW (m)

NW (m)

6000410 Haukipudas*

13,10

12,08

10,78

10,29

9,97

100 Porkkalan silta**

78,65

77,53

75,36

74,81

74,55

200 Nuorittajoki***

89,46

88,36

86,64

86,27

86,13

110 Iso Puutiojärvi****
* Havaintoarvot 1912–2015

151,65
150,96
** Havaintoarvot 1962–2015

149,95
149,77
149,36
*** Havaintoarvot 1963–2015 **** Havaintoarvot 1975–2015

Kiiminkijoella ei ole säännösteltyjä järviä, eikä joen morfologiaa ole muokattu merkittävästi. Vesistöalueen jokien eroosio
ja sedimentaatio eivät ole niin voimakkaita kuin muilla Pohjanmaan vesistöalueilla, mutta ilmiötä havaitaan kuitenkin paikallisesti. Jokien mukana kulkeva aines koostuu pääasiassa humuksesta. Metsä- ja suoalueiden ojituksesta aiheutuva
ylivirtaamien kasvu on voinut vaikuttaa purojen muotoon ja siten korostaa virtaamien äärevöitymistä. Vähäisten rakennettujen maa-alueiden vuoksi rankkasateiden merkitys ei ole suuri Kiiminkijoen vesistöalueella. Kuitenkin jatkuva pitempiaikainen rankkasade voi etenkin sivujoissa aiheuttaa nopeaa virtaaman nousua vähäisen järvisyyden vuoksi.
Kiiminkijoella vesistöalueella valuntaa hidastaa pitkä ja kapeahko muoto. Lisäksi valuntaa hidastavat soiden suuri määrä
(24 % kokonaispinta-alasta) ja pienet korkeuserot (Kuva 3-5). Vesistöalue on vähäjärvinen ja alueen järvet sijoittuvat latvaalueille, mikä puolestaan lisää virtaamanvaihteluita. Kaiken kaikkiaan valuntaa hidastavien tekijöiden vaikutus virtaamanvaihteluihin on melko vähäistä, minkä vuoksi alivirtaamien ja ylivirtaamien ero on suuri.
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Kuva 3-5. Kiiminkijoen vesistöalueen korkeussuhteet (©Maanmittauslaitos, SYKE) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 5/2016).
Kiiminkijoen vesistöalueelta edustavin havaintojakso aluesadannasta on Haukiputaalta, jonka keskimääräinen vuosittainen
aluesadanta on ollut 556 mm ajanjaksolla 1921–1981. Sadannan aluearvot lasketaan nykyisin Ilmatieteen laitoksen tekemistä sadehavainnoista. Vuosisadanta 1981–2010 on ollut Kiiminkijoen vesistöalueella noin 550–650 mm. (Ilmatieteenlaitos 2016). Kuukausittainen haihduntasumman keskiarvo vuosijaksolla 1961–1990 on ollut lähimmällä Ruukin mittausasemalla touko-syyskuussa 30–129 mm/kk. Vuosijaksolla 1991–2010 vastaavat arvot ovat olleet 27–99 mm/kk. (Korhonen &
Haavanlammi 2012)
Kiiminkijoen vesistöalueen latvaosissa on valtakunnallinen lumen vesiarvon havaintopaikka Puolangalla (havainnot 1971–
), missä lumen vesiarvot ovat olleet maaliskuussa keskimäärin 155 mm. Suurin maaliskuun arvo (237 mm) on mitattu
vuonna 1981. Vesistöaluetta ympäröiviä lumilinjamittauksia tehdään esim. Iijoen vesistöalueella Pudasjärvellä ja Oulujoen
vesistöalueella Muhoksella. Leppiniemessä Muhoksella maaliskuinen lumen vesiarvo on ollut aikavälillä 1991–2010 keskimäärin 165 mm. Kiiminkijoen jäänpaksuutta on mitattu Haukiputaalla vuosina 1961–1995.

3.3

Kuvaus vesivarojen käytöstä

Kiiminkijoen vesistöalueella järvet keskittyvät joen latvaosille, eikä yksikään järvistä ole säännöstelty. Kiiminkijoen morfologiaa ei muutenkaan ole merkittävästi muokattu. Kiiminkijoki on suojeltu koskiensuojelulailla voimatalousrakentamiselta.
Kiimingin taajamasta ylävirtaan päin Ylikylässä on sijainnut Laurinkoskessa Väänäsen mylly (perustettu 1908). Myllyn yhteydessä on ollut pienvoimalaitos ja saha. Mylly tuhoutui tulipalossa vuonna 2004. Kiimingin taajamassa, kirkon valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä sijaitsee Vääräkosken saha ja mylly vuodelta 1935.
Joen ali- ja ylivirtaamien ero on suuri ja voimakas ojittaminen on voinut aiheuttaa ylivirtaamien äärevöitymistä. Vesistöalueella ei ole rakennettu mittavia tulvasuojelurakenteita. Uittoja joella on tehty viimeksi vuonna 1958 ja uiton jälkeiset kuntoonpanotyöt on suoritettu vuosina 1984–1986, jolloin pääuoman kosket on entisöity ja eräiden järvien pintoja nostettu.
(Hynninen 1991). Uiton jälkeisten kunnostusten lisäksi kunnostuksia on tehty myös 1990-luvulla. Kiiminkijoen sivujoissa ei
ole tulvasuojeluun tai vesivoimatuotantoon tarkoitettuja rakenteita.
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3.4

Kuvaus aikaisemmin suoritetutuista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä

Kiimingin taajamaan on laadittu tulvasuojelun yleissuunnitelma (Alatalo 2002), jota varten on kartoitettu rakennuskohteet,
jotka ovat metrin korkeammalla kuin vuoden 2000 korkein vedenkorkeus. Tämän perusteella käynnistyi Sepänkujan tulvapengerhanke, jonka myötä vuonna 2007 on rakennettu tulvapenger suojaamaan rivitaloja Kiimingin taajamassa. Penkereen mitoitusperusteena on käytetty HW2000 +0,5 m, penkereen korkeuden vaihdellessa välillä N60 +41,70…41,80 m
(N2000+ 42,10…42,20 m). Pituudeltaan penger on noin 180 metriä. Myös muutamia teitä on korotettu. Lisäksi Kiiminkijoen
Ukkolannivan pohjoispuolelle on laadittu tulvasuojelusuunnitelma 1999, mutta suunnitelmaa ei ole toteutettu. Tulvatilanteessa pelastuslaitos on käyttänyt tilapäisiä tulvasuojelurakenteita suojaten rakennuksia muovituksilla ja maa-ainespengerryksillä.
Aikaisempina vuosina jää- ja hyydepatoja on purettu räjäyttämällä, mutta nykyisin jää- ja hyydepatojen purkamiseen on
käytetty lähinnä pitkäpuomista kaivinkonetta. Hyydepatojen purkamiseen räjäytykset ovat edelleen käyttökelpoinen ja suositeltava ratkaisu. Jääsahauksia on tehty jään vahvuusmittausten perusteella ennakoivina toimenpiteinä silloin, kun on ollut
vahvoja teräsjäitä.
Kiiminkijoen vesistöalueella ei ole tehty tulvanpidätystoimenpiteitä. Tulvavesien pidättämistä Kiiminkijoen osavaluma-alueilla on tarkasteltu Tapio Oy:n (Joensuu ym. 2015) selvityksessä. Selvitys on liitteenä (Liite 4).
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4

Tulvariskien alustava arviointi

Laissa ja asetuksessa tulvariskien hallinnasta (620/2010 ja 659/2010) on määrätty asioita, joita tulvariskien alustavan arvioinnin tulee pitää sisällään. Tulvariskiasetuksen mukaan tulvariskien alustavassa arvioinnissa tulee esittää kuvaus aiemmin esiintyneistä tulvista ja niiden laajuudesta. Kuvauksessa tulee esittää myös tulvista aiheutuneet vahingolliset seuraukset. Edellytyksenä on se, että samankaltaisia tulvia ja niistä aiheutuvia vahingollisia seurauksia voidaan edelleen pitää
mahdollisina.
Raportit on saatavilla internetistä ELY-keskuksittain osoitteessa: www.ymparisto.fi/tulvat > tulvariskien hallinta > tulvariskien hallinnan suunnittelu > tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat

4.1

Aiemmat tulvatilanteet

Virtaamaltaan suurimmat vesistötulvat Kiiminkijoen vesistöalueella ovat esiintyneet vuosina 1955, 1956, 1971 ja 2000,
jolloin virtaamat Haukiputaan havaintoasemalla ovat kohonneet yli 600 m³/s (Taulukko 4-1). Vuosien 1981, 1989, 1993 ja
2000 tulvista on melko kattavia vedenkorkeushavaintoja eri puolilta pääuomaa. Lisäksi vuosien 1993 ja 2000 tulvista on
otettu satoja ilmakuvia. Vuoden 1955 suuresta tulvasta ei ole arkistoitua tietoa. Tulvavesi nousi korkealle myös esim.
vuonna 1944, jolloin vedenkorkeudet nousivat hieman huhtikuun lopussa ja kääntyivät jo laskuun. Suurin tulvahuippu koettiin kuitenkin vasta toukokuun lopussa, kun Kiiminkijokeen tuli Iijoen vettä Nuorittajoen kautta Jongunjärvestä bifurkaationa.
Taulukko 4-1. Suurimmat havaitut vesistötulvakorkeudet ja -virtaamat Haukiputaan havaintoasemalla.
Päivämäärä

Vedenkorkeus N2000+m

Virtaama [m³/s]

18.5.1944

12,62

540

21.5.1955

11,99

654

11.5.1956

11,95

630

14.5.1971

12,23

606

5.5.1973

12,07

512

5.5.1975

12,18

576

6.5.1977

12,98

574

17.5.1981

12,95

561

8.5.1982

12,89

534

5.5.1993

12,98

574

16.5.1997

12,89

534

29.4.2000

13,10

609

4.5.2012

12,84

514

Vedenkorkeushavainnot ovat olleet useina vuosina Haukiputaan asemalla yli keskiylivedenkorkeuden N2000+ 12,1 m,
vaikka virtaamat eivät olekaan kohonneet huippulukemiin. Vesistötulvien lisäksi hyytö- ja jääpatotulvat ovat yleisiä. Pahimmat tulvakohteet keskittyvät Kiiminkijoen pääuoman ala- ja keskiosaan asutusalueille. Hyytö- ja jääpatotulvien ongelmana
on vaikea ennustettavuus ja nopea vedenkorkeuden nousu. Esim. Ylikiimingissä 24.4.2013 nousi tulvavesi keskivirtaamalla harvinaisen tulvan korkeuksiin Kirkkosuvannon jääpadon seurauksena. Myös Kiimingin Niemelänsuvannossa on
ollut usein toimenpiteitä vaatineita jääpatotilanteita.
Vesistötulvia on helpompi ennustaa, mutta torjunnassa joudutaan pääasiassa käyttämään tilapäisiä tulvasuojelurakenteita.
Vaikka asutusalueet ovat kasvaneet huomattavasti etenkin Kiiminkijoen varrella, on maankäyttöä pystytty pääosin ohjaamaan tulva-alueiden ulkopuolelle määrittelemällä alin rakentamiskorkeus. Kuvassa (Kuva 4-1) on esitetty Haukiputaan
havaintoaseman eri vuosien havaitut ylivedenkorkeudet ja ylivirtaamat. Ylivirtaamat eivät ole kasvaneet samassa suhteessa kuin tulvahuiput. Jokivarren rakentaminen (asutus, tiet, sillat) on voinut vaikuttaa tulvavedenkorkeuksiin ja havainnot
jääpatojen aikaisista vedenkorkeuksista ovat lisääntyneet.
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1912
Maks

1922
Maks

1933
Maks

1943
Maks

1953
Maks

1963
Maks

1973
Maks

1983
Maks

1993
Maks

2003
Maks

HQ [m3/s]

HW [N2000+ m]

13.5

2013
Maks

Kuva 4-2. Sinisellä Haukiputaan havaintoaseman havaitut ylivedenkorkeudet ja punaisella ylivirtaamat.
Nuorittajoen tulvavirtaamiin vaikuttaa bifurkaatio Iijoen vesistöalueella sijaitsevasta Jongunjärvestä, jonka tulvakynnyksenä
toimi 1980-luvun alussa korotettu ja 90-luvun alussa madallettu tie. Ennen korotusta mitattiin vuonna 1975 suurimmaksi
havaituksi Nuorittajoen virtaamaksi 340 m³/s. Bifurkaation palauttamiseksi ja Iijoen tulvahuipun pienentämiseksi tien pintaa
on alennettu vuonna 1990 tasolle N60 +120,75 m (N2000+ 121,10 m), joka on lähellä ennen tien rakentamista vallinnutta
luonnontilaa. Bifurkaation aiheuttama virtaamalisäys Kiiminkijoessa esiintyy yleensä noin viikon Kiiminkijoen huippuvirtaaman jälkeen. Tämä merkitsee sitä, ettei virtaamalisäys ei useimmissa tulvatilanteissa vaikuta Kiiminkijoen huipputulvaan,
vaan se pidentää tulva-aikaa. Erittäin harvinaisilla tulvilla on kuitenkin vaikea arvioida, millaisia vaikutuksia bifurkaatiolla
on Kiiminkijoen ja Nuorittajoen tulvaan.
Kiiminkijoelle on tyypillistä, että joen varsilla on paljon ns. tulvauomia, joissa vesi virtaa ainoastaan tulva-aikana. Tämä
johtuu joen morfologiasta ja luonnontilaisuudesta. Pitkin jokivarressa on asutusta sijoittunut tulva-uomien ja varsinaisen
jokiuomana väliin. Tämä aiheuttaa sen, että tulva-uomien poikki on rakennettu teitä ja rumpuja, jotka estävät veden virtausta tulva-uomissa. Tulvatilanteissa jää tällaisilla paikoilla asutusta saarroksiin ja yhden riskin muodostaa Kiiminkijoella
ihmisten päivittäinen liikkumien tulvauomien yli.
Vuoden 2000 tulva oli suurin 30 vuoteen havaittu vesistötulva ja siitä on kattavat vedenkorkeushavainnot ja ilmakuvat.
Ympäristöhallinnon tulvavahinkotilastojen mukaan silloin Kiiminkijokivarressa tulvakorvauksia maksettiin noin 20 000 euroa Alakylän, Kiimingin ja Huttukylän alueilla.

4.2

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

Tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvillä tulvilla tarkoitetaan tulvia, joita ei ole käytettävissä olevien tietojen perusteella
toistaiseksi esiintynyt, mutta joihin tulisi varautua. Arvio tulevaisuuden tulvariskeistä on tehty korkeusmalli- ja paikkatietoaineistojen avulla ottaen huomioon vesistöjen sijainti ja niiden hydrologiset ja geomorfologiset ominaisuudet, säännöstelyja tulvasuojelurakenteiden sekä muiden käytettävissä olevien tulvariskien hallintakeinojen tehokkuus sekä olosuhteiden
pitkän aikavälin kehitys mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvien esiintymiseen.
Ilmastonmuutoksella on Suomessa sekä vesistötulvia suurentavia että niitä pienentäviä vaikutuksia. Ennakoitu sateiden
lisääntyminen voi kasvattaa tulvia, mutta toisaalta lämpimämmät ja vähälumisemmat talvet pienentävät kevään lumensulamisesta aiheutuvia tulvia, jotka nykyään aiheuttavat suurimmat tulvat suuressa osassa Suomea. Niinpä ilmastonmuutoksen vaikutus tulviin vaihtelee vesistöalueen sijainnin ja sen ilmastollisten ja hydrologisten ominaisuuksien mukaan.
Ilmastonmuutoksen vaikutusta harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä jaksoilla 2010–39 ja 2070–99
verrattuna referenssijaksoon 1971–2000 on kuvattu taulukossa 4-2.
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Taulukko 4-2. Ilmastonmuutoksen vaikutus harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä. (+) tulva kasvaa, (-) tulvapienenee (±) ei muutosta tai poikkeavia tuloksia eri skenaarioilla tai eri vesistöissä.
Vesistötyyppi

2010–39

2070–99

Järvi-Suomen suuret keskusjärvet ja niiden laskujoet

+

+

Pienet latvajärvet Järvi-Suomessa

±/-

-

Lapin ja Kainuun joet

±

-

Rannikon joet Pohjanmaalla

±/-

-

Rannikon joet Etelä- ja Lounais-Suomessa

±

±

Tutkimuksissa (Veijalainen ym. 2009) on todettu kevättulvien pienenevän Pohjois-Pohjanmaalla lumensadannan ja sitä
kautta sulannan vähentymisen vuoksi. Kiiminkijoella kevään huipputulva pienenisi yli 10 %, kun tarkastellaan vuosille
2070–2099 tehtyä arviota. Muina aikoina virtaamien on todettu lisääntyvän sadannan lisääntymisen myötä, mutta suurimmat tulvavirtaamat esiintyvät kuitenkin edelleen keväällä. Talven lisääntyvät virtaamat ovat merkityksellisiä etenkin hyydepatojen muodostumisessa.
Vaikka tulvista aiheutuneita merkittäviä vahinkoja on hyvin vähän tiedossa, voidaan olettaa, että suurimmat vahingot aiheutuisivat jokiuoman varrella oleville taajamille ja tiheästi asutuille alueille. Asukaslukumäärän kasvu lisää painetta kaavoittaa jokivarrelle sellaisille alueille, joiden tulvaherkkyydestä ei ole kokemusperäistä tietoa. Etenkin Ylikiimingin taajaman
alapuoleinen Kiiminkijoki on rakentamisen kannalta houkuttelevaa aluetta maisema-arvonsa sekä Oulun läheisyyden
vuoksi.
Turvetuotannon mahdollinen lisääntyminen ja metsätalouden tehostuminen lisäisi uudis- ja kunnostusojitusta, mikä äärevöittäisi jokien virtaamia ja lisäisi tulvariskejä eri puolilla vesistöä. Lisäksi ojituksella voi olla haitallisia vaikutuksia veden
laatuun sekä jokien ja järvien tilaan.
Nuorittajokeen bifurkaationa tuleva virtaamalisäys pidentää Kiiminkijoen tulva-aikaa. Tulevaisuuden tulvahydrologiaa on
vaikea ennustaa ja mikäli bifurkaatio sattuisi yhtä aikaa Kiiminkijoen tulvahuipun kanssa, voi se nostaa vedenpinnan korkeudet mallinnettuihin harvinaisiin tulviin.
Kiiminkijoen vesistöalueella tehtyjen paikkatietoaineistoihin pohjautuvien tarkastelujen perusteella tulva-alueen asukasmäärän arvioidaan lisääntyvän. Mahdollisia tulvauhkia kohdistuu esim. Alakylään, Tirinkylään, Kiimingin taajamaan sekä
Huttukylään. Rakentamispainetta on kaikilla Kiiminkijoen alaosan taajama-alueilla. Nykyiset Kiiminkijoen vesistöalueella
olevat vesistörakenteet ovat voineet lisätä tulvauhkaa. Mikäli esim. tulvauomia katkaistaan, voi tulvavaara lisääntyä.
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5

Tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vahinkoarviot

Tulvakarttoja sekä niiden pohjalta tehtyjä vahinkoarvioita hyödynnetään tulvariskien hallinnan suunnittelussa monin eri
tavoin. Tulvariskikartat ja arviot mahdollisista vahingoista auttavat luomaan kuvan tulvariskien hallinnan nykytilasta ja asettamaan hallinnan tavoitteet mahdollisimman järkevästi. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet määritellään näiden tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa sekä tulvatilannetoiminnassa tulvakartoitusten ja vahinkoarvioiden tiedoilla
on myös suuri merkitys.

5.1

Tulvavaara- ja riskikartoitus

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan todennäköisyydellä. Kiiminkijoen tulvavaarakartat ovat valmistuneet lokakuun 2015 lopussa alla olevan kartan (Kuva 5-1) rajauksen
mukaisesti. Kiiminkijoen tulvavaarakartat on laadittu perusskenaarioiden (1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a) mukaisille toistuvuuksien. Tulvavaarakartoitus on kuvattu tarkemmin Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskiraportissa (Liite 6).

Kuva 5-1. Kiiminkijoen tulvavaarakartoitetun alueen rajaus ja 1/1000a toistuvan tulvan laajuus. (Lähde: SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 4/2016)
Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvan toistuvuuden (eli tulvavaarakartoitetun skenaarion) aiheuttama riski. Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoittuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa esitetään tulva-alueen
asukkaiden viitteellinen määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet, yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, mahdollisesti äkillistä pilaantumista aiheuttavat laitokset ja seurauksista mahdollisesti kärsivät suojelualueet sekä kulttuuriperintökohteet.
Tiedot ovat pääosin peräisin valtakunnallisista paikkatietoaineistoista, kuten rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR),
SLICES-maankäyttöaineistosta, valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI) ja erilaisista ympäristötietokannoista.
Kiiminkijoen riskikohteiden kartoitus on tehty vuoden 2015–2016 aikana ja kohteiden tiedot on tarkistettu yhteistyössä ELYkeskuksen ja Oulun kaupungin kanssa.
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Tulvariskikartat perustuvat tulvavaarakarttoihin, jotka kuvaavat tulvaveden leviämisalueita eri vedensyvyyksillä ja eri tulvien
toistuvuuksilla. Tulvariskikartoituksessa kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskien hallintaa koskevan lain 8 §:n mukaiseen
jaotteluun vahingollisista seurauksista.
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
Tulvariskikartoituksessa esitetään tulva-alueella olevat kohteet, joille aiheutuu häiriöitä tai vahinkoja (Kuva 5-2). Kiiminkijoen tulvariskikohteista on kerrottu tarkemmin riskiraportissa, joka on liitteenä (Liite 6).
Tulvariskikartat päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2016 ja ne ovat katsottavissa www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Kuva 5-2. Kiiminkijoen tulvariskikartta 1/1000a välillä Alakylä–Ylikiiminki. (Lähde: SYKE)

5.2

Vahinkojen arviointi

Tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arviointi on tehty pääosin tulvariskikartoituksen perusteella. Vahinkoja on
arvioitu myös tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä silloin käytettävissä olleiden tietojen perusteella, mutta tulvariskikartoituksen myötä tulvavaara-alueen kohteiden sijainti- ja ominaisuustiedot ovat tarkentuneet.
Tulvavaarakartoitetulle alueelle on laadittu arviot eri skenaarioiden mukaisten tulvien aiheuttamista suorista euromääräisistä vahingoista. Arviot on laadittu keskitetysti Suomen ympäristökeskuksessa käyttäen olemassa olevia paikkatietoaineistoja, tulvavaarakarttoja sekä tietoja kohteiden arvosta ja haavoittuvuudesta eri vesisyvyyksillä (ns. vahinkofunktiot).
Vahinkoarviot on tehty seuraaville kokonaisuuksille: rakennusvahingot (rakennevahinko, irtaimisto ja puhdistuskustannukset eroteltuina), liikennevahingot (vahingot infrastruktuurille, liikennekatkosta aiheutuva lisäaika, vahingot ajoneuvoille),
pelastustoimen kustannukset sekä maatalousvahingot (Taulukko 5-1).
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Eri tavoin arvioitujen vahinkojen vertailulla ja arviointitekijöiden painoarvojen määrittämisellä on suuri vaikutus kokonaiskuvaan alueen tulvariskistä. Kaikkia tulvan aiheuttamia vahinkoja ei voida arvioida absoluuttisesti määrällisesti. Esimerkiksi
tulvan vaikutuksista tietoliikenteen toimivuuteen ei voida esittää tarkkoja arvioita määrällisesti tai rahallisesti, vaan vahinkoarvio esitetään tyypillisesti sanallisesti epävarmuus huomioon ottaen. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailussa erilaisia arvioita joudutaan kuitenkin vertailemaan keskenään.
Taulukko 5-1. Kiiminkijoen arvioidut tulvavahingot (M€) perustuen SYKE:n julkaisuun ”Tulvariskien euromääräisten vahinkojen ja
niiden hallinnan hyötyjen arviointi” (Silander & Parjanne 2012).
Yhteenveto vahinkoarvioista (M€)
Kokonaisrakennusvahingot
rakennevahingot
puhdistus
irtaimisto
Liikenne
liikennekatkon lisäaika
liikenneinfra
Pelastustoimi
Ajoneuvot
Yhteensä

5.3

Kiiminkijoen tulvakartta
1/20a
1/50a
7,4
11,2

1/100a
14,7

1/250a
20,0

1/1000a
29,6

4,8
0,6
1,9
0,8
0,0

7,3
1,0
2,9
1,1
0,0

9,6
1,3
3,9
1,4
0,1

13,0
1,9
5,2
1,8
0,1

19,2
2,8
7,7
2,3
0,1

0,8
0,5
0,0
9

1,1
0,7
0,0
13

1,4
1,0
0,1
17

1,7
1,3
0,1
23

2,2
1,9
0,2
34

Mahdolliset jääpatotulvat ja niiden riskit

Kiiminkijokivarressa voi syntyä huomattavasti vesistötulvia suurempi tulvavaara jääpatotilanteissa. Jääpadot eivät ole nostaneet vielä vedenkorkeutta esitettyihin lukemiin, mutta vedenkorkeus voi hyvinkin nousta vesistötulvia korkeammalle, jos
jääpato pääsee muodostumaan pahimmalla mahdollisella tavalla. Ohessa ja liitteessä 7 on havainnekuvia tulvavaarasta
muutamissa potentiaalisissa jääpatopaikoissa. Havainnekuvat on tehty nostamalla mallinnettuja erittäin harvinaisen
(1/1000a) vesistötulvan vedenkorkeuksia paikallisesti ja esitetty tilannetta vastaava tulva-alue. Jääpatotilanteissa virtaamat ovat vesistötulvavirtaamia huomattavasti pienemmät, mutta vedenkorkeudet voivat nousta korkealle.
Alakylässä Villasaaren ympäristössä on hajotettu jääpatoja mm. kaivinkoneella. Sillan yläpuolella on myös suoritettu räjäytyksiä. Jääpatotilanteessa asutusta on vaarassa ja saarroksissa. Lisäksi sähkönjakelu voi häiriintyä. Kuvassa 5-3 on
esitetty arvio jääpatotulvasta, joka nostaisi vedet erittäin harvinaista vesistötulvatilannetta 0,5 m korkeammalle. Alueen
jääpatotulvariski on huomattava ja vahingot voisivat kasvaa suuriksi.

Kuva 5-3. Arvio Alakylän Villasaaren jääpadon mahdollisesti aiheuttamasta tulvavaarasta. (Lähde: SYKE, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus 2/2016)
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Tirinkylän sillan kupeessa joen etelähaaraa on aukaistu kaivinkoneella jääpadon takia. Alueella on jääpatotilanteissa asuinrakennuksia vaarassa. Pohjoishaaraan saa mennä jäitä, jos etelähaara saadaan pidettyä auki. Mikäli molemmat haarat
tukkeutuisivat jäistä, Tirinkylä kärsisi tulvatilanteessa huomattavia vahinkoja ja tulvavesi voisi nousta huomattavan korkealle (Kuva 5-4, liite 7 2/8).

Kuva 5-4. Arvio Tirinkylän sillan alapuolisen jääpadon mahdollisesti aiheuttamasta tulvavaarasta. (Lähde: SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016)
Kiimingissä Niemelänsuvannossa urheilukentän kohdalla on ollut toimenpiteitä vaatineita jääpatotilanteita (kuva 5-5, Liite
7 3-4/8). Kaivinkoneella on pehmitetty Niemelänsuvannon rantoja ja asutusta on suojattu tilapäisesti jääpadon takia. Jääpato ei aiheuta välitöntä vaaratilannetta, jos suvanto on jo yläpäästä auki. Leirikeskuksen kohdalle muodostuva jääpato
(Liite 7 5/8) katkaisee teitä ja asuinrakennuksia on vaarassa. Jääpatoa ei pystytä hajottamaan, mikäli Niemelänsuvannossa
on vielä jäätä.

19

Kuva 5-5. Arvio Kiimingissä Niemelänsuvannon ja Suvelan leirikeskuksen kohdalle muodostuvien jääpatojen mahdollisesti aiheuttamasta tulvavaarasta. (Lähde: SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016)
Kiimingissä voi tulla huomattavia vahinkoja myös, jos jääpato muodostuu kohteeseen, jossa ei ole vielä jouduttu suorittamaan tulvantorjuntatoimenpiteitä. Esim. Vääräkoskessa on ollut hyydeongelmia, jotka eivät ole aiheuttaneet vielä vaaraa
ja Hakosuvannossa on ollut myös jääpatotilanteita. Pasonsuvannon jääpatotilanteista (kuva 5-6 ja liite 7 6/8) on selvitty
tähän asti ilman toimenpiteitä, sillä pato on lauennut itsestään ja padot eivät ole muodostuneet yhtä aikaa Niemelänsuvannon kanssa. Mikäli Pasonsuvantoon muodostuisi aiempaa vakavampi jääpatotilanne, olisi ranta-asutus vaarassa ja tieosuuksia olisi poikki.

Kuva 5-6. Arvio Kiimingin Pasonsuvantoon muodostuvan jääpadon mahdollisesti aiheuttamasta tulvavaarasta. (Lähde: SYKE,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016)
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Ylikiimingin Kirkkosuvannon jääpatotilanteessa vesi nousee joen eteläpuolen ojastoihin ja esim. Kirkkorannan rivitalot ovat
kastumisvaarassa (Kuva 5-7, liite 7 8/8). Ouluntie voi katketa.

Kuva 5-7. Arvio Ylikiimingin Kirkkosuvannon jääpadon mahdollisesti aiheuttamasta tulvavaarasta. (Lähde: SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016)

Vuonna 2016 jääpato sattui Koitelinkoskien yläpuolelle Tulisaaren kohdalle (Liite 7 7/8).
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6

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

6.1

Kuvaus tavoitteiden asettamisesta

Tulvariskien hallinnan yleisenä tavoitteena on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten
ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen.
Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ohjausryhmä on käsitellyt kokouksissaan tulvariskien hallinnan tavoitteita.
Tavoitteiden osalta ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 25.2.2015 päätettiin, että tehdään ensin tulvavaara- ja
riskikartat, jonka jälkeen niiden avulla päätetään tavoitteet. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa (1.10.2015) asetettiin
tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet.

6.2

Tavoitteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulvariskien hallintaa koskevan lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vahingollisia seurauksia (kappale 5.1). Lisäksi on pyrittävä siihen, että vesistötulvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 11§)
Tulvariskien hallinnan tavoitteet Kiiminkijoella ovat:
1.

Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta, tulvariskistä, omasta vastuusta ja heillä on osaaminen ja työvälineet suojata
omaa omaisuuttaan.

2.

Uudet rakennettavat rakennukset (sekä asuin- että lomarakennukset) ovat suojassa joka tulvalla. Joko estetään
rakentaminen tulva-alueelle tai huomioidaan tulvasuojaus rakenteellisesti.
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3.

Kulku vaikeasti evakuoitaville kohteille on turvattu joka tulvatilanteessa.

4.

Sähkö-, puhelin- ja tietoliikenne on käytettävissä joka tulvatilanteessa.

5.

Viranomainen on varautunut torjumaan jää- ja hyydepatoja.

6.

Hydrologinen tieto (esim. lumen vesiarvo, jäänpaksuus, virtaama) alueelta on oikea ja ajantasainen aina.

7.

Varmistetaan, että tulva ei aiheuta ympäristöhaittaa. (Esimerkiksi varmistetaan viemäröinnin toimivuus.)

8.

Tulvat eivät haittaa elinkeinoharjoittamista jokivarressa.

7

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset

Tulvariskien hallinnan tavoitteet toimivat lähtökohtana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden valinnalle. Tässä luvussa kukin
tarkempaan tarkasteluun valittu toimenpide on kuvattu yksittäisesti ja tarkemmin: muun muassa mitä toimenpiteellä tarkoitetaan, miten sen toteuttaminen vaikuttaisi tulvariskiin ja tulviin ja millaisia epävarmuuksia toimenpiteeseen liittyy. Varsinainen toimenpideyhteenveto ja toimenpide-ehdotusten etusijajärjestys on esitetty luvussa 8.
Toimenpiteitä valittaessa on pyritty vähentämään tulvariskien todennäköisyyttä ja tulvahaavoittuvuutta, lisäämään tulvatietoisuutta ja käyttämään ensisijaisesti muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia keinoja. Lisäksi tulvariskien hallinnan
toimenpiteet on sovitettava yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010). Toimenpiteiden suunnitteluun ovat erityisesti vaikuttaneet myös Kiiminkijoen suojeluarvot. Esim. ruoppauksia, pysyviä jäänpidätysrakenteita tai muita joen luonnontilaan vaikuttavia toimenpiteitä ei ole esitetty. Osa suunnitelluista toimenpiteistä voi siitä
huolimatta vaatia vesilain mukaisen luvan ja Natura-arvioinnin.
Toimenpiteiden ryhmittelyssä on hyödynnetty seuraavaa jaottelua:
7.1. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
7.2. Valmiustoimet
7.3. Tulvasuojelutoimenpiteet
7.4. Toiminta tulvatilanteessa
7.5. Jälkitoimenpiteet
Taulukko 7-1. Kiiminkijoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet.
Ennakoivat ja ehkäiset toimenpiteet, varautuminen

Tulvariskien

Valmiustoimet

Tulvasuojelu

vähentäminen
• Tulvariskin kasvua
estävät toimet

Toipuminen

Toiminta

Jälkitoimenpiteet

tulvatilanteessa
• Tulvaennusteet ja
-varoitukset

• Tulvasuojelu-rakenteet

• Tiedottaminen

• Siivous

• Tilapäinen tulvasuojelu

• Vahingon-korvauk-

• Kohteiden tulva-

• Toiminta- ja valmius-

• Jääpatojen ehkäisy

• Toiminta ja evakuointi

haavoittuvuuden

suunnitelmat ja oma-

• Toimenpiteet, jotka

• Jääpatojen purkaminen

vähentäminen

toiminen varautumi-

eivät sovellu Kiiminki-

nen

joelle sekä täydentä-

• Tulvamallinnukset,
tulvavaara- ja riski-

• Tietoisuuden ja tie-

set
• Toimintojen uudelleensijoitus
• Kokemukset ja toi-

vät toimenpiteet,

minnan kehittäminen

kartoitus sekä va-

dotuksen kehittämi-

joilla vaikutusta ve-

hinkojen arviointi

nen

sienhoidon tavoitteisiin
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Reagointi

7.1

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvariskien vähentämisellä tarkoitetaan sellaisia ennakkoon toteuttavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää
mahdollisia tulvavahinkoja, alueen vahinkopotentiaalia sekä estää tulvariskin kasvua. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
on esitetty taulukossa (Taulukko 7-2)
Taulukko 7-2. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet.
Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tulvariskin kasvua estävät toimet
Maankäytön suunnittelu

Käytössä

Koko vesistöalue

Rakentamis- ja rakennusmääräykset, aukkolausunnot, tulvat ojitusten suunnittelussa

Käytössä

Koko vesistöalue

Olemassa olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen
Toimintojen ja irtaimen siirto, rakennusten korottaminen ym.

Osittain käytössä

Koko vesistöalue

Teiden korottaminen ja kulkuyhteyksien järjestäminen, katkeavat tiet
ja siihen varautuminen
Tulvamallinnukset, tulvavaara- ja tulvariskikartoitus, tulvavahinkojen
arviointi

Osittain käytössä

Koko vesistöalue

Käytössä

Koko vesistöalue/tulvariskialueet

7.1.1

Tulvariskin kasvua estävät toimet

Maankäytön suunnittelu
Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla: huomioimalla tulvariskialueet
rakennuspaikan valinnassa ja rakentamiskorkeuksissa. Ohjauskeinoina tähän ovat esimerkiksi kaavoitus, rakentamismääräykset sekä suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista.
Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu lakiin, jonka lisäksi kaavoitusta maakunnissa ja kunnissa ohjataan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla. Ympäristöministeriö vastaa maankäytön ohjauksesta sekä valmistelee ja kehittää
sitä koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä. Ohjauksella varmistetaan, että maankäytössä ja maakuntakaavoituksessa toteutetaan lainsäädännössä määriteltyjä tavoitteita ja vaatimuksia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat kuntien kaavoitusta ja neuvovat maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.
Kiiminkijoen vesistöalue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle. Voimassa olevan maakuntakaavan
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006) suunnittelumääräyksissä tulvakartoituksesta ja tulvariskin huomioimisesta kaavoituksessa on sanottu seuraavaa ” Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden ja vedenkorkeuden tietyllä
tulvan toistuvuudella. Tulvariskikartalla esitetään tulvavaara-alueella olevat tulvahaavoittuvat kohteet, kuten esimerkiksi
asukkaiden määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet ja infrastruktuuri. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.”
Kiiminkijoen tulvariskialueella on voimassa Oulun seudun yleiskaava 2020 sekä 8 osayleiskaavaa ja rantayleiskaavaa.
Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty, joka koskee Kiiminkijokivartta Kiimingistä Haukiputaalle sekä useita osayleiskaavoja. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen
yhteensovittaminen. Osayleiskaavoissa on pääosin osoitettu tulvauhanalaiset alueet, kuten Kiiminkijokivarren osayleiskaavassa, jossa tulvauhanalaisella alueella tulee varautua kerran 100 vuodessa tapahtuvaan tulvaan. Voimassa olevat tai
valmisteilla oleva osayleiskaavat kattavat tulvariskikartoitetun alueen Ylikiiminkiin saakka.
Tulvauhanalaiselle alueelle ei ole osoitettu uutta rakentamista ja rakentamista on muutenkin rajoitettu. Kaavamääräyksissä
on sanottu esimerkiksi seuraavaa ”Kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään 1 m havaitun ylimmän vedenkorkeuden yläpuolella. Mikäli rakentamisen edellytykset eivät vanhoilla rakennuspaikoilla täyty, saa niille myöntää rakennusluvan vain vanhan rakennuskannan korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen, eikä niillä saa harjoittaa yritystoimintaa, eikä pitää kotieläimiä.” (Oulun kaupunki 2011, 2015)
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias ja rakentamiseen kelvollinen, joiden
lisäksi on huomioitava tulvan, sortuman tai vyörymän vaara. Asemakaava-alueilla rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan
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asemakaavassa (Parjanne & Huokuna 2014). Asemakaavassa voidaan antaa yksityisille alueille määräyksiä tulvasuojelusta, kuten alimmista sallituista rakennuskorkeuksista tai rakennusmateriaaleista. Ongelmana voi olla jo rakennetuilla alueilla toteuttamisvelvollisuuteen ja rakentamiskustannuksiin liittyvät seikat. Tulvariskien hallinta kannattaa siis huomioida
erityisesti uusilla rakennusalueilla, jolloin myös tulvasuojelun kustannuksia on mahdollista kohdentaa paremmin hyödyn
saajille. Yleiseksi osoitetuilla alueilla voidaan esimerkiksi antaa määräyksiä erityisistä tulvasuojelurakenteista. Tulvasuojeluun liittyvät laajemmat alueet kannattaa osoittaa asemakaavassa yleisiksi alueiksi (puisto, virkistysalue, erityisalue yms.).
(Ekroos & Hurmerinta 2011)

Rakentamis- ja rakennusmääräykset, aukkolausunnot ja ojitukset
Kunnat antavat rakentamis- ja rakennusmääräyksiä ja valvovat niiden toteuttamista. Rakentamis- ja rakennusmääräyksissä sekä lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon tulva-alueen erikoisluonne. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa tarvittaessa suosituksen alimmasta rakentamiskorkeudesta sekä silta- ja rumpulausuntoja. Tulva-alueella on huomattavan
paljon kastumisvaarassa olevia vapaa-ajan rakennuksia ja mökkejä.
Rakentaminen Kiiminkijoen varressa on lisääntynyt, mutta maankäytön ohjauksen ansioista asuinrakennusten perustukset
ovat pääosin riittävän korkealla vesistötulvatilanteissa ja vakuutukset korvaavat vahinkoja harvinaisilla tulvilla. Kiiminkijokivarressa on kuitenkin useita asuinalueita, jotka voivat jäädä saarroksiin tai joille kulku vaikeutuu tulvatilanteessa. Teitä
on rakennettu tulvauomien poikki. Asutusta on myös tulvauomien ympäristössä ja tulvavesi voi levitä tontille yllättävästä
suunnasta. Jääpatoherkillä alueilla ei ole myöskään helppoa ennakoida tulva-aluetta tai veden nousukorkeutta. Voimakas
rakentaminen voi kasvattaa tulvariskiä, jos jatkossakin esim. tulvatasanteet vähenevät tai teitä rakennetaan tärkeiden tulvauomien poikki. Kuvassa (Kuva 7-1) on esimerkki Kiimingin taajaman muutoksista vuodesta 1957 vuoteen 2015.

Kuva 7-1. Maankäytön muutos Kiimingin taajamassa vuodesta 1957 vuoteen 2015.
Rakennusvalvonnan tulisi huolehtia, ettei mökkejä muuteta vakituisesti asutuiksi rakennuksiksi tulvariskialueilla. Tulvauomia ei saisi tukkia tai katkaista, vaikka alueella onkin kaavoituspainetta. Jos esim. tulvauomien silta-aukkoja pienennetään, voi tulvatilanne pahentua toisaalla. Esim. Kiimingissä on vaikeutettu tulvavesien kulkua. Vaikutusten suuruutta tulvariskiin on vaikea arvioida ja esim. jääpatotilanteessa tulvavahinko voi olla odotettua suurempi.
Tulvat voitaisiin huomioida vieläkin paremmin ojitusten suunnittelussa. Esim. metsäojituksia suunnitellessa voi olla vaikeaa
hahmottaa vesistön latva-alueiden toimenpiteiden vaikutuksia pääuoman tulvaherkkyyteen ja hydrologiaan. Esim. ojitusilmoitukseen voisi lisätä kohdan ’ojitus tulvaherkällä vesistöalueella’.
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Varmistetaan tulva-alttiiden rakenneosien suojaaminen rantarakentamisessa, ei ohjata rakentamista
jääpatoherkkiin uomakohtiin, ei muuteta mökkejä vakituisiksi asuinrakennuksiksi tulva-alueilla. Ei
kasvateta tulvariskiä pienentämällä tulvauomien silta- ja rumpuaukkoja, ei koroteta teitä tarpeettomasti tai rakenneta teitä tärkeiden tulvauomien poikki. Siltoja ja rumpuja uusittaessa varmistetaan
aukon riittävä suuruus myös tulvatilanteessa. Huomioidaan tulvat paremmin esim. metsäojitusten
suunnittelussa.

7.1.2

Olemassa olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen

Toimintojen ja irtaimiston siirto, rakennusten korottaminen ym.
Tulva-alueiden olemassa olevia rakennuksia on kartoitettu ja niiden perustusten korkeuksia tarkistetaan. Jos asuinrakennuksia on kastumisvaarassa, voidaan kohteen tulvahaavoittuvuutta vähentää monella tavalla. Kohteille, jotka ovat kastuneet tai vaarassa kastua yleisillä tulvilla, etsitään pysyviä tulvasuojelukeinoja. Vaikka vakuutukset korvaavat vahinkoja
harvinaisilla tulvilla, tulisi tulvavahinkoja välttää. Asuinrakennuksia voi kastua alimmista rakentamiskorkeuksista ja varautumisesta huolimatta esim. jääpatotulvilla. Rakentamisessa tulva-alueella kannattaa suosia kastumista kestäviä materiaaleja ja rakennukseen voi vaihtaa esim. tulvaovet. Viemäreissä tulisi olla takaiskuventtiilit.
Pieniä ja kevyitä kohteita, kuten mökkejä, on mahdollista korottaa. Perustamiskorkeuden nostamisessa tulee huomioida
viemäröinti, vesijohdot, tulisijat yms. Tulva-alueella on huomattavan paljon mökkejä, joita on mahdotonta suojata tilapäisesti tulvatilanteessa. Pieniä rakennuksia on mahdollista myös siirtää.
Joskus tulvien uhkaamalla alueella voi olla sijoitettuna toimintaa, johon liittyy esim. polttoainesäiliöitä tai rehuvarastoja. Jos
toimintaa ei ole mahdollista siirtää, tulisi kohteiden suojaus varmistaa ennen tulvaa. Tulvaherkän alueen tonteilla kannattaa
siirtää tai kiinnittää irtaimisto. Varsinkin veneet, laiturit ja muu kelluva omaisuus kannattaa kiinnittää huolellisesti. Arvokas
tavara kannattaa siirtää pois tai nostaa ylemmäs kastuvissa kohteissa. Esim. osa Ylikiimingin kotiseutumuseon rakennuksista voi kastua tulvalla. Tämä kannattaa huomioida siirtämällä arvokas tavara suojaan.
Tulva-alueella on useita muuntamoita. Sähkönjakelijat varautuvat tulviin esim. siirtämällä ja suojaamalla muuntamoita.
Sähkön keskeytymätön jakelu voidaan toteuttaa myös esim. varasyöttöjen ja rengasyhteyksien avulla. Tällöin jakeluverkkoa ei käytetä säteittäin kuten yleensä, vaan muuntamon tai verkon vikaantuessa alueelle syötetään sähköä toisesta suunnasta. Keskeytymätöntä sähkönjakelua on käytännössä mahdotonta järjestää (vaatisi maakaapelointia ja täysin rengastetun verkon), ja myös maakaapeloitujen alueiden muuntamoita sijaitsee tulva-alueella. Tulva-alueiden asukkaiden kannattaa varautua sähkökatkoksiin.

Mökkien perustusten korottaminen. Kastumista kestävät materiaalit, viemärien takaiskuventtiilit, irtaimiston siirto ja kiinnitys. Polttoainesäiliöiden yms. suojaus. Muuntamoiden suojaaminen tai sähkönjakelun varmistaminen varasyöttöjen ja rengasyhteyksien avulla.

Teiden korottaminen ja kulkuyhteyksien järjestäminen, katkeavat tiet ja siihen varautuminen
Kiiminkijokivarressa jää paljon asukkaita saarroksiin tulvatilanteissa. Tulva-alueen tiestöä on tarkasteltu, jotta asukkaat ja
pelastustoimi voivat varautua paremmin teiden katkeamiseen ja kulkuyhteyksien järjestämiseen. Pelastustoimi evakuoi
tarvittaessa asukkaita veneellä. Tiet katkeavat varsinkin tulvauomien kohdalla. Ajaminen veden peittämällä tiellä sisältää
aina riskejä, sillä tulvavesi on sameaa ja tulvavedenkorkeutta tai virtauksen voimakkuutta on vaikea arvioida. Jokivarren
asukkaat ovat siirtyneet esim. traktoreilla tulvan katkaisemien tieosuuksien yli. Useita autoja on jäänyt tulvaveteen. Ajoneuvovakuutus ei yleensä korvaa autojen vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tulvaveteen ajamisesta. Osa tulva-alueiden
tiestöstä olisi mahdollista korottaa. Mikäli teitä korotetaan, ei tulvaveden virtausreittejä saisi kuitenkaan katkaista tai rajoittaa.
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Tiedossa oleville, aiemmissa tulvissa katkenneille tieosuuksille olisi mahdollista asentaa varoituskyltti tien katkeamisesta.
Tällöin myös asutusalueen uudet asukkaat ja mökkiläiset pystyisivät varautumaan katkeaviin teihin. Tulva-alueen tarkastellut tiet ja saarroksiin jäävät asuinalueet voivat toimia myös lähtökohtana, jos esim. rakennusvalvonta jakaa tulvainfoa
jokivarren asukkaille.
Varautumisesta huolimatta kohteen tulvahaavoittuvuutta ei voi aina vähentää. Osa tulva-alueen teistä on teknisesti tai
taloudellisesti mahdotonta korottaa. Esimerkiksi Huttukylän ja Vesalan välissä jää maitotila tulvilla saarroksiin ja tilalle aiheutuu tästä syystä epäsuoraa taloudellista vahinkoa (Kuva 7-2).

Kuva 7-2. Maitotila Rekikylässä, jonka tulvahaavoittuvuutta ei voida vähentää. (Lähde: Tulvakartta ja –riskikohde: SYKE)
Tiestöä on käsitelty tarkemmin riskiraportissa (Liite 6) myös harvinaisemmilla tulvatoistuvuuksilla. Varsinkin jääpatotilanteissa katkeavia teitä on huomattavasti tässä käsiteltyä enemmän. Taulukossa (Taulukko 7-3) on listattu tiet, jotka katkeavat tulvalla ja niiden taakse jää mottiin yli 10 asukasta. Taulukkoon on listattu näille teille toimenpide-ehdotuksia. Teiden
sijainti on esitetty kuvassa 7-3. Kaikki katkeavat tiet eivät ole listauksessa välttämättä mukana.
Taulukko 7-3. Tulva-alueen tiet, joiden katkeamiseen kannattaa varautua sekä tiet, joita ei tulisi korottaa. Nämä tiet esitetty
numeroin kuvassa 7-3.
Tien nimi

Asukkaita

Toimenpide

-

Voi katketa
tulvalla
1/100a

1) Harjukankaantie, Jokikylä
2) Onkamontie, Jokivarrentie, Jokikylä (osalle
vaihtoehtoinen reitti olemassa)

109

1/20a

3) Siirtolanraitti, Jokikylä

< 10

1/20a

Onkamontielle, Pitkälampi
Jokivarrentien (Jokivarrentie)
länsipäähän varoituskyltti tien
katkeamisesta?
Ei saa korottaa Murronlampi

Missä kunnossa ja kuinka pitkiä
vaihtoehtoiset reitit?
Mistä kohdasta Jokivarrentie
on katkennut? kyltin sijoittamisen tarkempi tarkastelu.
-

4) Pirttikoskentie, Jalokangas

-

1/20a

mökkejä

5) Hanhelantie, Koskivainiontie, Hanhiperä

47

1/20a

6) Majavatie, Honkasenkangas

< 10

1/20a

7) Honkasentie, Alakylä

220

1/20a

Ei saa korottaa! TaipaleenHaarajärven tulvauomat
Alueen rakenta- Taipaleenmiskorkojen ja Haarajärven tultiestön tarkastelu vauomat
(Koskivainiontie)
Ei saa korottaa! Honkasensuvannon
tulvatasanteet
Tien korotuksen Autionlammen tullähtökohdat ja vauoma (tulva-silta
kustannukset tar- tarpeen)
kasteltu, varoituskyltti
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Ei saa korottaa

Tärkeä tulvauoma, Huomiot/
tietä ei saa korottaa jatkotarkastelu
Mäntylehdonlampi lisätulvarumpu

Hanhelantien korotuksen tarkastelu tarvittaessa

mökkejä
Honkasentien korottaminen
vaatisi tiesuunnitelman
myös Takalontielle lisätulvarumpu ja kyltit

8) Tirintie (kahdesta kohtaa), Tirinkylä

122

1/50a

9) Lehtolantie, Tirinkylä
(Ahonkankaantielle ei pääsyä Tirintieltä)

52

1/20a

10) Riitaniementie (Möykkyperän tulvauoma), Kiiminki

31

1/50a

-

11) Hakomäentie, Hakomäki, Kiiminki

42

1/20a

12) Tarhalantie, Kiiminki

13

1/100a

Tie mahdollista
korottaa
-

13) Jaarantie – Pasontie, Kiiminki (osaan
asunnoista pääsee muuta reittiä (ei autolla))

103

1/20a

kyltti

Jaaranlampien uoma Varoituskyltin sijoituspaikkojen
(Jaarantie)
tarkastelu

14) Nikkarinperä, Kiiminki

43

1/20a

kyltti

-

15) Purontie, Rättärinniva-Koiteli

100

1/50a

Pahaoja

15) Purontie, Huttukylä-Koiteli

28

1/50a

-

-

16) Huttulantie, Huttukylä

13

1/20a

-

-

17) Vilppolantie

10

1/20a

Tiestön tarkastelu
Tie mahdollista
korottaa
Tie mahdollista
korottaa
kyltti

tien korotus ei välttämättä teknisesti mahdollista/järkevää.
Varoituskyltin sijoituspaikan
tarkastelu
Korotuksen tarkastelu

Palvaoja

18) Runttikoskentie, Vesala, Ylikiiminki

22

1/20a

kyltti?

Takalammit

19) Vattuahontie, Ylikiiminki

13

1/20a

-

-

tien korotus ei teknisesti mahdollista
selvitys onko tie katkennut
aiemmin
tien korotus ei teknisesti mahdollista
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Tien korotuksen lähtökohdat tarkasteltu eteläpäässä
Lehtolantielle
kyltti? Tiedotus
Ahonkankaan
asukkaille tulvaajan kulkureitistä.

tien korotus Kiiminkijoentien
puolelta, pohjoispään korotuksen tarkastelu
Ahonkankaantiellä ei ketään
motissa, kulku Takalontieltä.
Onko Lehtolaan mahdollista
kulkea Rahkasuon ja Ylitirintien
kautta? Olisiko polkua sähkölinjan alla mahdollista parantaa
tulva-ajan kulkureitiksi?
-

Möykkylampi (Riitaniementie, Suvannonranta)
tien korotuksen tarkempi
suunnittelu
tien korotusta ei suositella

Kuva 7-3. Tulva-alueen teiden (taulukko 7-3) sijainti. Kuvissa esitetty 1/20a tulva. (Lähde: tulvakartta SYKE)
Honkasentie (mt 18732) Alakylässä on yleinen tie. Mikäli Honkasentietä haluttaan korottaa siten, että kulku on mahdollista
myös erittäin harvinaisella tulvalla ja jääpatotilanteissa, tien tasausta pitäisi nostaa noin 500 metrin matkalta. Enimmillään
nostotarve olisi noin 1,4 metriä. Nykyinen tiealue ei riittäisi tähän, joten tien korottaminen vaatii tiesuunnitelman. Autionlammen vedet pääsevät Kiiminkijokeen nykyisin teräsputkisillan (O-5096) kautta, jonka vapaa-aukko on 5,13 m. (Kuva 74) Nykyinen putkisilta on noin 30 vuotta vanha ja ruostunut. Silta tulisi korvata tien korotuksen yhteydessä esim. betonisella
ulokelaattasillalla, jonka vapaa-aukko olisi 10 m. Tien korotuksen kustannusarvio on noin 300 000 euroa ja sillan uusimisen
noin 200 000 euroa.
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Kuva 7-4. Honkasentien nykyinen putkisilta.
Tirinkylän Tirintie on yksityinen tie, jonka korottaminen erittäin harvinaisten tulvien ja jääpatotilanteiden varalle olisi toteutettavissa oleva toimenpide. Tällöin tien tasausta pitäisi nostaa noin 220 metrin matkalta ja nostotarve olisi enimmillään
noin 0,7 m. Korottaminen on tarkasteltu tien eteläpäässä, jolloin Tirinkylään pääsee kulkemaan Kiiminkijoen puolelta myös
harvinaisilla tulvilla. Asuinrakennukset ovat lähellä tietä, joka pitää huomioida tien korotuksen tarkemmassa suunnittelussa.
Tirintien korotuksen kustannusarvio on noin 100 000 euroa.

Yleisillä tulvilla usein katkenneille tieosuuksille varoituskyltit tien katkeamisesta ja varautuminen mahdollisesti tulvatilanteessa katkeaviin tieosuuksiin. Teiden korotuksia ja perusparannuksia suunnitellessa tulisi aina huomioida vaikutukset tulva-alueisiin.

7.1.3

Tulvamallinnukset, tulvavaara- ja tulvariskikartoitus ja tulvavahinkojen arviointi

Kiiminkijoen tulvariskialueelle on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat 2015–2016. Tulvakarttojen laadinnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä SYKE:en kanssa.
Tulvakarttoja (ks. Luku 2, Liite 6) voidaan käyttää apuna mm. tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisessa, alueiden
käytön suunnittelussa, pelastustoiminnassa ja tiedottamisessa. Toimenpiteiden tarkastelu voidaan kohdentaa tarpeellisiin
ja toteuttamiskelpoisiin toimiin. Tulvavaarakarttojen avulla voidaan myös suunnitella operatiivinen tulvantorjunta paremmin
ja priorisoida resursseja. Jotta tulvavaara- ja tulvariskikarttoja hyödynnetään täysmääräisesti, ELY-keskus pitää yllä vuoropuhelua tulva-asioista pelastuslaitoksen, kaupungin, vedenjakelijoiden, sähkönjakelijoiden ja teleoperaattorien kanssa.
Asukkaat voivat tulvakarttojen avulla selvittää etukäteen, miten tulva on alueella ennen käyttäytynyt tai miten veden oletetaan tulvatilanteessa leviävän.
Tulvavaarakartat ovat sitä tarkemmat mitä luotettavampaa kalibrointiaineistoa alueelta on saatavilla. Kiiminkijoessa on
useita koskia ja tulvamallinnuksen kalibrointiaineistoa olisi näin ollen hyvä olla lukuisista suvannoista. POPELY mittaa
seuraavalla suurella vesistötulvalla luotettavat vedenkorkeushavainnot, jonka pohjalta tulvavaarakartat voidaan päivittää.
Tulvariskikarttoja tulee myös päivittää säännöllisesti. Riskikohteista päivitetään vielä mm. viemärit.

Tulvavedenkorkeuksien mittaaminen seuraavalla suurella vesistötulvalla, tulvavaarakarttojen ja riskikarttojen pitäminen ajan tasalla. Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen hyödyntäminen varmistetaan pitämällä yllä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.
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7.2

Valmiustoimet

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään tulviin varautumista ja siten vähentämään mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös tulvatilannetoiminnan suunnittelu ja harjoittelu
kuuluvat valmiustoimiin. Valmiustoimet sisältävät muun muassa tulvaennusteet, varoitusjärjestelmät, ennakkotiedottamisen, pelastussuunnitelmat, tulvantorjunnan harjoitukset ja omatoimisen varautumisen edistämisen. Taulukkoon (Taulukko
7-4) on koottu Kiiminkijoen vesistöalueen valmiustoimet.
Taulukko 7-4. Valmiustoimet vesistöalueella.
Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tulvaennusteet ja -varoitukset sekä niiden kehittäminen

Käytössä

Koko vesistöalueella

Toiminta- ja valmiussuunnitelmat sekä omatoiminen varautuminen
Tietoisuuden ja tiedotuksen kehittäminen

Käytössä

Koko vesistöalueella

Kehitettävä

Koko vesistöalue, tulvariskialueet

7.2.1

Tulvaennusteet ja -varoitukset sekä niiden kehittäminen

Tulvariskiä ennaltaehkäiseviksi toimenpiteiksi voidaan lukea myös tulvaennusteiden kehittäminen, joita ELY-keskukset ja
SYKE tekevät yhteistyössä. Vesistöjen vesitilanteen seurannassa käytetään SYKE:n vesistöennustejärjestelmää, jonka
avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään
ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä satelliiteista saatavia lumen peittävyystietoja. Vesistömalli simuloi aluesadantaa, lumipeitettä, haihduntaa maalta ja järvistä, painannevarastoja, maankosteutta, maan pintakerroksessa liikkuvaa vettä, pohjavettä, valuntaa
sekä järviä ja jokia. Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa. Pohjois-Pohjanmaan jokivesien jäänpaksuutta ei seurata säännöllisesti valtakunnallisessa havaintoverkossa.
POPELY mittaa Kiiminkijoen jäänpaksuuden omana työnään maaliskuun loppuun mennessä. Mittausten lisääminen olisi
tärkeää jääpatoihin varautumisen kannalta. Hydrologista havainnointia lisäämällä ennusteet voisivat tarkentua.
Vesistöennusteet ovat vaikeaselkoisia ja huonosti tunnettuja tavallisten kansalaisten keskuudessa. Asukkaat saavat usein
tiedon tulvista lehdistä ja uutisista, kun tulvatilanne on käynnissä. Esim. Kokemäenjoella on kehitetty tulvavaroituspalvelu,
jonka karttasovelluksessa tulvista varoitetaan selkeillä ja havainnollisilla symboleilla ja teksteillä. Etelä-Pohjanmaalla otetaan käyttöön keväällä 2016 Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueita koskeva tulvavaroituspalvelu. Palveluun rekisteröityneille lähetetään varoitusviesti matkapuhelimeen, kun vedenpinta nousee niin korkealle, että pengerrysalueille joudutaan
päästämään vettä.
Kehitetään Pohjois-Pohjanmaan alueelle oma tulvavaroituspalvelu.

Jääpaksuuksien mittaaminen myös jokivesistöistä ja vesistömallin tulvaennusteiden luotettavuuden
parantaminen hydrologista havainnointia lisäämällä. Tulvavaroituspalvelun kehittäminen POPELY:n
tuspalve
alueelle.

7.2.2

Toiminta- ja valmiussuunnitelmat sekä omatoiminen varautuminen

Uusi valmiuslaki (1552/2011) otettiin käyttöön 1.3.2012 ja sillä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa. Pelastustoimi hoitaa tulvantorjuntaa, evakuointia ym. operatiivista
toimintaa tulva-aikana. Pelastustoimi on varautunut tulviin valmiussuunnitelmien ja toimintasuunnitelmien avulla. Pelastuslaitoksella ei ole vain yhden uhkakuvan ympärille rakennettua erillistä valmiussuunnitelmaa, vaan toimintamalli perustuu
useisiin suunnitelmiin, joita tarvittaessa hyödynnetään tulvatilanteessa. Kunnilla on omat valmiussuunnitelmansa mm. vesihuollon osalta. Kuntien valmiussuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja suunnittelussa otetaan tulvariskien vähentäminen
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huomioon. Pohjois-Pohjanmaalla järjestetään lisäksi kuntien yhteisiä valmiusharjoituksia, joissa oli esimerkiksi vuonna
2012 aiheena tulvavaara.
Pelastus- ja evakuointisuunnitelman tarkoituksena on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja
auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen onnettomuustilanteessa voi kestää pitkään, jolloin asukkaiden on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa (Pelastuslaki 15§) ja vastaavasti evakuointisuunnitelma laaditaan tulvariskialueelle normaali- ja poikkeusoloja varten. Evakuointisuunnitelma on osa sitä kokonaisuutta, jolla varaudutaan evakuoinnin suorittamiseen.
Vähintään tulvariskikohteille laaditaan pelastus- ja/tai evakuointisuunnitelmat, joiden avulla tulvavaarassa olevan alueen
asukkaat voidaan siirtää turvaan. ELY-keskuksen ja pelastuslaitoksen vuoropuhelun avulla varmistetaan, että pelastuslaitos ottaa evakuointisuunnitelmien teossa huomioon Kiiminkijoen vesistöalueelle laaditut viimeisimmät tulvavaarakartat ja
tiedot kartoitetuista riskikohteista. Varmistetaan, että tieto tulva-asioista saadaan välitettyä myös pelastussuunnitelmien
laatijoille eli kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille.
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kykenee omatoimisesti (Pelastuslaki 14§). Omatoiminen varautuminen kuuluu jokaisen tulvavaara-alueella asuvan asukkaan tai kiinteistönomistajan vastuulle, mutta toimenpiteiden kehittäminen ja ohjeistuksien parantaminen on puolestaan osa viranomaisten tehtäviä.
Asukkailla ei ole aina osaamista ja työvälineitä omaisuutensa suojaamiseen. Esim. maatiloilla löytyy maa-aineista ja työvälineitä väliaikaisten suojausten rakentamiseen, mutta omakotitalojen ja mökkien suojaaminen on ongelmallisia, jos toimintatapoja ei ole mietitty ennen tulvatilannetta. Selvitetään pystytäänkö tulvantorjuntavalmiutta ja omatoimista suojautumista lisäämään esim. kyläyhdistysten ja aktiivisten asukkaiden avulla. Selvitetään osataanko tulva-alueella varautua esim.
sähkönjakelun katkeamiseen, jotta pystytään toimimaan tulvatilanteessa.
Suunnitelmien ja varautumisen onnistuminen varmistetaan sillä, että toimintaa tulvatilanteessa harjoitellaan säännöllisesti
ja voidaan osallistua myös muualla järjestettävien harjoitusten seurantaan. Yhteistyö eri viranomaisten kesken on pohjana
kaikille valmiustoimille.

Ajantasaiset toiminta- ja valmiussuunnitelmat. Asukkaiden omatoimisen suojautumisen lisääminen.
Harjoitellaan toimintaa tulvatilanteessa säännöllisesti ja voidaan osallistua muualla järjestettävien harjoitusten seurantaan. Jatketaan yhteistyötä viranomaisten välillä.

7.2.3

Tietoisuuden ja tiedotuksen kehittäminen

Yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisykeinoista on alueen asukkaiden tulvatietoisuuden lisääminen ja siihen tähtäävät toimet,
kuten esimerkiksi ohjeet tulvaan varautumisesta. Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitos tekivät yhteistyössä
pientalon tulvaturvallisuusoppaan, jota on jaettu jokivarren kotitalouksiin. Opas löytyy internetistä ympäristöhallinnon verkkopalvelusta tulviin varautumisen alueellisista tiedoista (www.ymparisto.fi > Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun
tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa?)
Yksi osa tulvatietoisuuden lisäämisestä on varmistaa, että kuntalaisilla on hyvä paikallistuntemus oman alueensa tulvien
käyttäytymisestä. Esim. rakennusvalvonnan rooli on tässä tärkeä uusia lupia haettaessa. Mökkiläisten tiedottaminen esim.
saarroksiin jäävistä alueista ja jääpatoriskeistä on haastavampaa. Miten eri sidosryhmät ja viranomaiset kuten kunnan eri
toimielimet (kaupunkisuunnittelu, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta, vesihuolto jne.) saadaan aktivoitua ja oikea-aikaisesti mukaan toimintaan ja huomioimaan tulvat? Esim. rakennusvalvonnan tiedotusroolin kasvattamiseksi voisi olla tarpeen tarjota koulutusta tulva-asioista kunnan eri toimielimille. Tässä hyvänä työkaluna voisi olla myös
tulvatietojärjestelmän kehittäminen ja sen viranomaiskäytön laajentaminen.
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Asukkaiden tietoisuutta voidaan lisätä esimerkiksi pelastuslaitoksen, kuntien tai ELY-keskuksen järjestämillä tapahtumilla
ja tiedotuksella. Esim. EPOELYn alueella järjestetään ’Varaudu hyvän sään aikana’ -tilaisuuksia, joissa asiantuntijat kertovat miten tulviin voi varautua ja millaisilla toimenpiteillä voi ehkäistä vahinkoja. Suora lähestyminen ja vuorovaikutus ovat
muutenkin tehokkaimpia tiedotuskanavia. Tulva-alueen kauppoihin voisi perustaa esitepisteen, joissa esim. ELY:n asiantuntija olisi tavattavissa etukäteen ilmoitettuna aikana. Tulva-alueen kouluissa voisi myös järjestää tulvatiedotusta. Lapsille
voisi kertoa tulvatoiminnasta ja tulvaveden vaaroista (ei leikitä tulvavedessä, tulvavesi voi olla saastunutta ja virtaus voi
viedä mukaan). Tulva-alueelle voisi pystyttää tulvainfotaulun, jossa havainnollistetaan kuinka korkealle tulvavesi voi
nousta.
Ihmisten tavoittaminen ja osallistaminen on haastavaa. Kuulemisen perusteella esim. vakuutuksista ja vahingonkorvausasioista tarvittaisiin vielä lisää tiedotusta. Vahingonkorvaukset on käsitelty tarkemmin jälkitoimenpiteissä. Tietoisuuden
lisäämiseksi pitäisi myös miettiä, halutaanko korostaa kuulemista ja osallistamista vai koulutetaanko ja tiedotetaanko
enemmän. Esim. perinteiset yleisötilaisuudet ovat toimivia, koska aidossa vuorovaikutustilanteessa toteutuu sekä ihmisten
kuuleminen että tietoisuuden lisääminen.
Tulvatietoisuuden lisääminen on tärkeää, erityisesti tulviin sopeutumis- ja varautumistoimien toteutumisen kannalta. Esimerkiksi pelastuslaitos voi pitää talon suojausnäytöksen, jonka jälkeen asukkaat voisivat itse suojata oman talonsa, mikäli
vesi uhkaa sitä. Asukkailla ei ole välttämättä tietoa esim. saarroksiin jäävistä alueista. Tulvariskikarttojen ja rakentamiskorkeuksien tarkistamisen perusteella voidaan listata kiinteistöt, joilla voi olla tarvetta suojaustoimenpiteille. Näille asukkaille
voidaan laatia ja lähettää infokirje tulviin varautumisesta ja alueen tulvariskeistä. Lähtökohtana tiedotukselle voi toimia
myös esim. tiestötaulukossa 7-3 käsitellyt asuinalueet.
Viranomaiset kokoontuvat vuosittain alkuvuodesta ennen tulvakautta. Tilaisuudessa käydään läpi lumi- ja vesitilanne ja
esitetään ennusteita tulevan tulvan ajankohdasta ja suuruusluokasta. Neuvotteluissa todetaan viranomaisvastuut ja
-valmiudet, torjuntaorganisaatiot, yhteystiedot sekä viestintä. Tiedotusvälineille selvitetään eri toiminnoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot ja tulvatilanteen kehittymisen seuranta. Viranomaisten tehtävänjakoa tulvatorjuntatilanteessa on käsitelty tarkemmin liitteessä (Liite 3) Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa.

Tulvainfo alueen riskikohteisiin. Kunnan ja rakennusvalvonnan koulutus ja rakennusvalvonnan rooli
tiedotuksessa. Vakuutus- ja korvausasioista tiedotusta. Tulvatietojärjestelmän käyttäjäkunnan laajentaminen.

7.3

Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelua ja rakentamista, joiden tarkoituksena on estää tai
vähentää tulvista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Pääasiallisia keinoja ovat jokien ja purojen perkaukset, rantojen pengerrykset ja vesistöjen säännöstelytoimenpiteet (Tulvariskityöryhmä 2009). Tulvavesien pidättämisellä ja viivyttämisellä ei
tässä työssä nähty tulvasuojelullista vaikutusta, vaan niillä on positiivisia vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin. Kiiminkijoen vesistöalueen suunnitellut tulvasuojelutoimenpiteet on esitetty taulukossa (Taulukko 7-5).
Taulukko 7-5. Tulvasuojelutoimenpiteet.
Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tulvasuojelurakenteet, kuten


Tulvauomien säilyttäminen ja parantaminen

Kehitettävä

Tulvariskialueet



Kiinteät tulvaseinämät

Kehitettävä

Tulvariskialueet

Käytössä

Tulvariskialueet

Jääpatojen ehkäisy

Toimenpiteet, jotka eivät sovellu Kiiminkijoelle sekä täydentävät toimenpiteet, joilla vaikutusta vesienhoidon tavoitteisiin


33

Tulvanpidätys ja vesien hallinta

Ei toteuteta / Kehitettävä

Koko vesistöalue

7.3.1

Tulvasuojelurakenteet

Tulvauomien säilyttäminen ja parantaminen
Kiiminkijokivarren tulvatasanteiden ja vanhojen tulvavesiuomien pinta-ala on vähentynyt padottavien rakenteiden, kuten
teiden rakentamisen seurauksena. Luonnontilaisen suojeluarvoiltaan harvinaisen jokiympäristön tulvarytmi ja tulvahydrologia tulisi pyrkiä säilyttämään. Tulvasuojelua voidaan edistää esim. teiden alentamisella, tulvauomien säilyttämisellä, kunnostamisella ja palauttamisella. Tulvauomien vedenjohtokykyä voidaan lisätä esim. raivauksilla ja asentamalla tulvarumpuja. Tulvauomien kunnostukset voisi toteuttaa yhteistyössä (ojitusyhteisöt/maanomistajat, kunta ja ELY). Jokivarren tärkeimmät tulvauomat on listattu taulukossa 7-6 ja osa esitetty kuvissa (Kuva 7-5). Nämä tulvauomat voivat hillitä vahinkoja
varsinkin jääpatotilanteissa. Myös muut tulvauomat ja tulvatasanteet tulee huomioida maankäytön suunnittelussa.
Taulukko 7-6. Tärkeimmät tulvauomat.
Tulvauoman nimi

Toimenpide

Huomiot/
jatkotarkastelu
-

Mäntylehdonlampi, Jokikylä

Raivaus, lisärumpu Harjukankaantielle

Murronlampi, Jokikylä

Raivaus

Siirtolanraittia ja Isonmurrontietä ei saa korottaa.

Pitkälampi, Kattilakangas

Raivaus

Lisärummut Jokivarrentielle Luokanmutkan läheisyyteen

Taipaleen-Haarajärven uomat, Taipaleenkylä

Raivaukset

Autionlampi, Alakylä

Raivaus

Pirttikoskentietä ei saa korottaa, lisärummut Koskivainiontielle Hanhiperälle sekä Kiiminkijoentielle Salvatinsaaren luona ja Taipaleenkylällä
Takalontielle ja Honkasentielle lisärummut/tulvasillat

Möykkylampi, Kiiminki

Raivaus, lisärumpu Riitaniementielle
Siltojen ja rumpujen aukkokokojen tarkastus ja alkuperäisten aukkokokojen palauttaminen tarvittaessa
Raivaus

Jaaranlampien uomat, Kiiminki

Humalalampi-Pudaslampi, Kiiminki
Juuvanjoen vedet Nikkarinperälle,Kiiminki

Rättärinnivan-Pasonsuvannon
tulvatasanne
Takalammit, Vesala

Antinrannatietä ja Suvannonranta –tietä ei saa korottaa
Pasontien eteläpuolen ojan raivaus

Näsiäpolkua ei kannata korottaa

Raivaus/tulvauoman kaivu Nik- Tulvauomaa mahdollista jatkaa Ponnonmäelle saakka
karinperän ja Puurovantien väliin, lisärummut Nikkarinperälle ja Puurovantielle
Varmistetaan Koistilantien
Raivaukset tarvittaessa. Tuomitietä ei tule korottaa.
rumpukoot
Raivaus
Lisärummut Runttikoskentielle

Kuva 7-5. Taipaleen-Haarajärven tulvauomat sekä Möykkylammen tulvauoma. Kolmiolla merkitty havaitut jääpatopaikat ja neliöllä hyydepatopaikat. (Lähde: Tulvakartta: SYKE, jääpatopaikat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
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Kiimingin taajaman tulvauomia on muutettu rakentamisen ja tiestön seurauksena. Muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti
Juuvanjoen alaosan tulvatasanteisiin Nikkarinperällä ja Jaaranlampien tilanteeseen.
Vanhan Kuusamontien aikaan (kuva 7-6) vesi pääsi Jaaranlampien uomaan kahta reittiä tulvatilanteessa Suvelan leirikeskuksen kohdalla. Vanha leirikeskus sijaitsi rannan tuntumassa korkeammalla kuin nykyinen leirikeskus. Vesi ylitti PasonJaarantien ja tulva-aikaan asukkaat liikkuivat tulvauomien yli veneellä. Sen lisäksi joen pohjoispuolella oli laaja tulva-alue
(nykyisin alueella Purontie ja Puurovantie). Jaaranlampien vesi purkautui kohti Kiiminkijokea 4 x 4 m silta-aukkojen kautta.
Pohjoispuolen tulva-alueen vedet pääsivät kohti Ponnonmäkeä myös silta-aukon kautta. Nykyisin alueen pienimmät rummut on halkaisijaltaan noin 1600 mm. Tulvauomien aukkojen koko voi olla nykyään siis jopa 80…90 % pienempi kuin
ennen.
Jaaranlampien alueen tiestön rumpukoot ja aukkojen mitoituksen riittävyys esim. 1/100a tulvalla tulee tarkistaa. Tämän
jälkeen voidaan tehdä päätelmät alueen muutosten vaikutuksista tulviin. Tarvittaessa asennetaan lisärummut tulvavesille.
Näin olisi mahdollista palauttaa entisten tulvatasanteiden ja -uomien toimintaa.

Kuva 7-6. Jaaranlampien uoma ja Nikkarinperä vuonna 1957.
Ennen Nikkarinperän tiestön rakentamista, Juuvanjoen vedet ovat levinneet laajoille tulva-alueille. Nikkarinperän tulvauoman toimintaa olisi mahdollista palauttaa, mikäli Nikkarinperälle ja Puurovantielle asennettaisiin tulvarummut (Kuva 7-7).
Tulvauoma voisi toimia erityisesti jääpatotilanteissa ja helpottaa Juuvanjoen yliveden purkautumista. Tulvauomat vaatinevat myös ojastojen kunnostamista esim. raivauksilla. Mikäli uomia puhdistetaan, voi siivouskaivumassat tiivistää ja pengertää asuinrakennusten puolelle, jolloin tulvavedet pysyisivät paremmin tulvauomissa. Nikkarinperän palautuksesta tulvauomaksi tehdään tarkempi selvitys.
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Kuva 7-7. Ehdotus Nikkarinperän palauttamisesta tulvauomaksi varsinkin jääpatotilanteiden varalle. (Lähde: tulvakartta SYKE)
Vesienhoitosuunnitelman tavoitteissa Kiiminkijoen alaosa pitäisi säilyttää hyvässä ekologisessa tilassa. Alaosalla täytyy
huomioida myös mahdollisesti happamat sulfaattimaat. Massiiviset kaivut ja esim. uusien tulvakanavien kaivamiset eivät
edistäisi joen tilatavoitteita ja uomia ehdotetaankin kunnostettavaksi hienovaraisemmilla toimenpiteillä.
Raivaaminen ja uomien avartaminen siivouskaivamalla keskiveden yläpuolelta sekä tulvatasanteilta ei lisää kuivatussyvyyttä eikä altista tätä kautta vesistöä happamoitumiselle. Kun uomakunnostukset suunnitellaan huolellisesti, toimenpiteiden vaikutukset vedenlaatuun ja vaelluskalojen elinoloihin ovat erittäin vähäiset ja paikalliset. Raivauksissa voidaan
jättää yksittäisiä puita maisemapuiksi ja varjostamaan vettä. Siivouskaivut toteutetaan vähän veden aikaan ja siivouskaivumassoja ei sijoiteta ennen levitystä lähelle luiskaa, jolloin kiintoainekulkeumat ja samentumahaitat ovat erittäin vähäiset.
Uomakunnostukset toteutetaan ylävirrasta alavirtaan päin ja vedenalaista kaivua ei tapahdu. Myös toispuoleiset tulvatasanteiden kaivut vähentävät kiintoaineskulkeumia, kun luiskaa sitovaa kasvillisuutta jää jäljelle.
Hydrologinen tila ei muutu merkittävästi tulvarumpujen asentamisen seurauksena, sillä tulvarumpujen kautta kulkee erittäin
pieni osa Kiiminkijoen tulvavirtaamasta. Ehdotetut toimenpiteet eivät vaaranna uoman rakenteellista luonnontilaisuutta,
rantavyöhykkeen luonnontilaisuutta tai tulvarytmiä.

Kiinteät tulvaseinät ja muut tulvasuojelurakenteet
Tulvavaarassa olevia asuinrakennuksia voidaan suojata kiinteillä tulvaseinämillä (Kuva 7-8). Pysyviä tulvasuojelukeinoja
olisi tärkeä löytää erityisesti jo kastuneille kohteille. Tulvavesien leviäminen voitaisiin estää joissain kohteissa sulkurumpurakenteilla, mutta tätä toimenpidettä ei suositella. Asutus tulisi mieluummin ohjata pois tulvatasanteilta maankäytön suunnittelulla.
Tulvasuojelurakenteiden suunnittelu käynnistetään tarkistamalla tulvariskialueen asuinrakennusten alimmat rakentamisja sokkelikorot. Ensimmäisenä selvitetään useammin kuin 1/50a tulvalla kastuvat asuinrakennukset. Tämän jälkeen maastossa tarkastellaan, onko kohteeseen mahdollista perustaa sijainnin, korkeustasojen ja pituuksien puolesta tulvaseinämä.
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Kuva 7-8. Tulvamuuria Nivalassa. Kulmatukimuurirakenteen hinta vuonna 2011 oli noin 400 e/jm.
Kiinteitä tulvasuojelurakenteita tarvitaan myös esim. muuntamoiden ja datakaappien suojaamiseksi, jos sähkönjakelu ja
tietoliikenne halutaan turvata myös tulvatilanteessa. Muuntamon ympärille voidaan tehdä myös esim. maavalli. Tulvasuojelurakenteiden tausta-alueiden kuivatusrakenteet tulee varustaa suluilla.
Rakenteen siirtämistä kannattaa myös harkita, jos tulvasuojelurakenteesta uhkaa tulla hyvin korkea.

Tulvauomien kunnostus ja vanhojen tulvauomien palauttaminen sekä tulvauomiin liittyvät lisäselvitykset. Riskikohteiden sokkelikorkeuksien mittaaminen ja suunnittelun käynnistäminen kiinteiden tulvaseinämien rakentamiseksi jo kastuneiden asuinrakennusten suojaamiseksi. Kiinteät tulvasuojelurakenteet sähkö-, puhelin- ja tietoliikenteen turvaamiseksi.

7.3.2

Jääpatojen ehkäisy

Kiiminkijoen taajama-alueilla voivat vesistötulvia suuremmat tulvariskit ja -vahingot syntyä jääpatotilanteissa. Monet perinteiset keinot, kuten ruoppaukset ja saarekkeiden poistot jäiden kulun turvaamiseksi eivät ole toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja Kiiminkijoella joen suojeluarvojen vuoksi. Olemassa olevat tulvauomat pitäisi säilyttää, sillä jääpatotilanteen kehittyessä nopeasti, voi vaihtoehtoinen vesireitti hillitä vahinkoja. Kappaleessa 7.3.1 käsitellyt tulvauomat ovat tunnettujen jääja hyydepatopaikkojen yhteydessä.
Hyydepadot ovat lisääntyneet ja talvitulvista voi tulla kasvava ongelma jokivarren asukkaille. Hyydepatoja on torjuttu kaivinkonetyöllä sekä räjäytyksillä. Jokivarressa olisi mahdollista kokeilla myös hyydepuomien tai -köysien toimivuutta.
EPOELY:n alueella esim. Ähtävänjoella on ollut käytössä useamman vuoden hyydeköydet. Ne ovat edistäneet jääkannen
muodostumista. Hyydepatoja on kuitenkin köysistä huolimatta räjäytetty ja hajotettu kaivinkoneella ja hyydettä on torjuttu
myös säännöstelyn muutoksilla. Hyydeköyden maahantuojan mukaan köysien toimivuutta saadaan parannettua laittamalla
useampi köysi peräkkäin. Suuremmilla virtaamilla pintaveden virtausnopeus ei muuten hidastu riittävästi.
Jatkossakin voi olla tarpeen tehdä jääsahauksia esim. Niemelänsuvannossa, jos keväisiä teräsjäälohkareista kasautuvia
jääpatoja halutaan ehkäistä. Nykyisin POPELY:n ja EPOELY:n alueella on käytössä yksi raskas jäänsahauskone, joka
vaatii vähintään 0,5 m teräsjäätä. Jääsahauksiin voisi hankkia pienemmän sahauslaitteen. Esim. Pohjois-Amerikassa ja
Kanadassa käytetään kaivantoihin (kaapelointi ja putkikaivannot) kehitettyjä kuokkakaivulaitteita (trenchers) myös jäiden
leikkaamisessa (Kuva 7-9). Sahaus tehdään yleensä noin kuukausi ennen odotettua jäidenlähtöä. Sahauksissa on vaarana, että jäät lähtevät liikkeelle liian aikaisin ja vahvoina. Kevyemmällä sahauskalustolla sahaukset voitaisiin toteuttaa
hieman myöhemmin. Sahausten ajankohdan lisäksi on tärkeää, että sahausuran leveys on riittävä ja sahauskuvio tukee
jäiden heikkenemistä. Sahauksia ei voida suorittaa joka paikassa, jos raskasta sahauskalustoa ei saada jään päälle. Esim.
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Niemelänsuvannossa sahauskone peruutetaan urheilukentän ja sen pohjoispuolen uimapaikan kautta jäälle. Tunnetuilla
jääpatopaikoilla voisi kartoittaa pysyvät reitit sahauskalustolle ja kaivinkoneelle (Kuva 7-9).
Kiimingin urheilukenttää ympäröi matala penger. Jääpato muodostuu usein urheilukentän kohdalle. Jos penkereeseen
tehtäisiin esim. 30 metriä leveä tulva-aukko, pääsisi tulva-aukon kautta teoriassa keskiylivirtaamasta muutama prosentti
urheilukentälle. Alueen asukkaan ovat toivoneet lisäselvityksiä urheilukentän penkereiden vaikutuksista, sillä tulva-aukkojen kautta purkautuvan veden uskotaan sulattavan suvannon jäitä. Tulva-aukkojen vesi ei pääsisi välttämättä purkautumaan kuitenkaan kohti Niemelänsuvantoa, jos suvanto on täynnä jäätä. Toimenpide-ehdotuksena selvitetään penkereen
nykyiset korot ja tehdään tarkemmat laskelmat tulva-aukkojen vaikutuksista.

Kuva 7-9. Ehdotus Ylikiimingin kirkkosuvannon pohjoispuolelle kartoitettavasta kulku-urasta ja Pohjois-Amerikassa käytössä
oleva kevyempi jäänsahauskalusto. (Lähde: tulvakartta SYKE)
Varsinkin kevään jääpatojen ennakointi ja ehkäisy on haastavaa. Jäänpaksuusmittaukset kertovat kuinka paksua ja vahvaa
jää on. SYKE:n havaintoverkossa (www.ymparisto.fi > Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus) ei ole jokijäiden
mittauspisteitä Pohjois-Pohjanmaan jokivesistöissä. POPELY mittaa jokijäät omana työnään maaliskuun loppuun mennessä. Ilman mittauksia jääpatotilanteiden ennakointi olisi entistä vaikeampaa.
Seuraava vakavampi jääpatotilanne olisi hyvä raportoida ja havainnoida huolellisesti (pvm, virtaama, jäänpaksuus, vallinnut säätila, tulvan nousunopeus ja tulvavesikorkeus, jääpadon pituus ja muoto, valokuvia yms.). Havaintojen pohjalta olisi
mahdollista muodostaa tarkempi käsitys esim. siitä, kuinka paljon jääpadon läpi virtaa vettä, onko tulvauomista apua jääpatotilanteessa, voiko jääpadon aiheuttamaa vedenkorkeuden nousua mallintaa, jääpatopaikkoja ennustaa ja tätä kautta
ennaltaehkäistä jääpatojen muodostumista ja parantaa varautumista.
ELY-keskus on kirjannut tekemänsä operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet ja ne siirretään tulvatyökohteiksi tulvatietojärjestelmään (vain viranomaiskäytössä) kevään 2016 aikana. Näin ollen on saatu kiinni tunnettuja jääpato- ja hyydepatopaikkoja esim. tammikuulta 2014 ja joulukuulta 2015. Tulvatyökohteiden tarkastelussa olisi kuitenkin tärkeää tietää ajankohta, jolloin jääpatotilanteet ovat sattuneet, jotta jääpatojen varalle osattaisiin suunnitella tarkempia toimenpiteitä. Jatkossa toimenpiteitä ja tulvakohteen koordinaatteja kirjatessa tulisi listata vähintään myös tulvatilanteen päivämäärä.
Jatkossa ennakkotoimenpiteiden ja muidenkin tulvatorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen saattaa edellyttää kuntien ja/tai
pelastuslaitoksen osallistumista työn kustannuksiin ja toteuttamiseen.

Jääsahaukset, hyydepuomien tai -köysien kokeilu. Pysyvät reitit kaivinkoneelle ja sahauskalustolle tunnetuilla jääpatopaikoilla, joissa tulvatilanteita usein. Jääpatotilanteiden havainnoinnin ja raportoinnin
kehittäminen. Jäänpaksuusmittaukset. Kiimingin urheilukentän penkereiden tulva-aukkojen vaikutusten tarkastelu.
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7.3.3

Tulvasuojelutoimenpiteet, jotka eivät sovellu Kiiminkijoelle

Tässä kappaleessa käsitellään tulvasuojelutoimenpiteitä ja -rakenteita, jotka ovat ristiriidassa Kiiminkijoen suojeluarvojen
kanssa tai niillä ei voida saavuttaa tulvasuojeluhyötyä. Tulvavesien pidättämisellä ja viivyttämisellä on sen sijaan positiivista vaikutusta vesienhoidon tavoitteisiin.

Tulvavesien pidättäminen ja viivyttäminen
Tulvavesien pidättämistä ja viivyttämistä valuma-alueen latvaosissa ja osavaluma-alueilla on tarkasteltu Tapio Oy:n työssä
(liite 4). Tarkastelut on tehty Kiiminkijoen ylivalumiin nähden kohtalaisen pienillä virtaamilla. Vaikka työssä tarkastellut
pidätysrakenteet monistettaisiin koko vesistöalueelle, eivät ne leikkaisi tarkastelluilla varastotilavuuksilla tulvaa merkittävästi. Veden viivyttäminen vesistöalueen latvaosissa ja osavaluma-alueilla onkin enemmän vesiensuojelun ja vesienhoidon tavoitteisiin liittyvä toimenpide. Osan työssä löytyneistä kohteista voisi tarkastella tarkemmin niiden realististen toteutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Esim. putkipadoilla tai kosteikoilla voi olla vaikutusta ylivalumiin paikallisessa mittakaavassa ja ne voivat vaikuttaa positiivisesti vesien ekologiseen tilaan. Veden viivyttäminen kannattaa huomioida myös
maankäyttöä suunnitellessa ja esim. metsäojitusten kielteinen vaikutus hydrologiaan kannattaisi aina minimoida huolellisella suunnittelulla.
Pelkästään tulvasuojelun näkökulmasta tulvavesien pidätys ja vesien hallinta eivät ole kovin toteuttamiskelpoisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä Kiiminkijoen vesistöalueella. Kohteet, joihin saisi johdettua ja pidätettyä vettä esim. sulkurumpurakenteiden avulla (esim. Heposuo Ylikylän eteläpuolella) eivät vaikuttaisi tulvatilanteeseen tai tulvaveden korkeuteen merkittävästi. Kiiminkijoen lähialueilla ei ole riittävää tilavuutta metsäojitusalueilla tai soilla, jotta veden varastoiminen ja viivytys
onnistuisi. Saarensuo Ylikiimingin pohjoispuolella olisi riittävän iso alue vedenpidätykseen, mutta vesien johtaminen ja
pidättäminen siellä vaatisi merkittäviä toimenpiteitä, kuten vedenvirtausreittien muuttamista massiivisten kaivujen avulla,
jotka olisivat ristiriidassa Kiiminkijoen suojeluarvojen kanssa. Massiiviset rakennetut tulvakanavat ja -rakenteet muuttavat
hydrologiaa ja vaikuttavat ekologiseen tilaan kielteisesti.
Jos Kiiminkijoen valuma-alueella toteutetaan vesien pidättämistä metsäojitusalueelle esim. vesiensuojelu tai luonnonsuojelusyistä sen vaikutus on tulvariskien hallinnan kannalta oikeansuuntainen, mutta ei kovin merkittävä.

Esimerkki veden varastoimisesta Ylikiimingin Saarensuolle
Kuvataan Saarensuon käyttö veden varastoimiseen tarkemmin (Kuva 7-10). Tämä esimerkki osoittaa, miten mittavilla toimenpiteillä olisi mahdollista vaikuttaa tulvavedenkorkeuksiin Kiiminkijoen suurilla ylivirtaamilla. Yleisillä tulvilla vedenkorkeus ei nouse merkittävästi Vattuahossa. Vettä pääsee ojastoja myöten Autiolehdontien pohjoispuolelle. Mikäli vettä haluttaisiin varastoida Saarensuolle ja purkaa Kääriänputaan kautta pois, pitäisi Juopulinkoskeen muodostaa padottava rakenne. Tällöin vesi nousisi Vattuaholle (kuten erittäin harvinaisilla tulvilla), mutta tulvahaittaa kärsittäisiin myös esim. Hiltulassa. Joloksentielle tulisi tehdä kunnollinen tulvasilta, jotta Kiiminkijoen ylivirtaamasta saataisiin edes pieni osa kohti Saarensuota. Autionlehdontien rummut olisi mahdollista tukkia tilapäisesti tulvatilanteessa. Toisaalta Kiiminkijoen vesi aiheuttaisi alapuolista padotusta rumpuihin, jolloin Saarensuolta päin ei pääsisi vettä kohti Ylikiimingin keskustaa huolestuttavia
määriä. Kääriänputaan läheisyyteen voisi joutua lisäksi tekemään viivytysrakenteita ojastoihin, jotta vettä saataisiin varastoitumaan Saarensuolle.
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Kuva 7-10. Saarensuon käyttö vedenpidätykseen. Juopulinkoski pitäisi padottaa harvinaisiin tulvakorkeuksiin. (Lähde: tulvakartta SYKE)
Jos Ylikiimingin kirkkosuvantoon tulee jääpato, pääsee vettä pieniä määriä Autiolehdontien pohjoispuolelle (kuten erittäin
harvinaisilla tulvilla, kuva 7-10). Esim. vuoden 2013 jääpatotilanteessa vedenkorkeudet eivät nousseet niin korkeiksi, että
vettä olisi päässyt Saarensuon ojastojen kautta Kääriänputaalle. Saarensuon eteläpuolen ojastojen merkittävä syventäminen ei ole kuitenkaan vesienhoidon tavoitteiden mukainen toimenpide. Esimerkissä kuvattu massiivinen ja pitkäaikainen
veden varastoiminen suolla ei olisi myöskään luontoarvojen kannalta myönteinen vaihtoehto (voisi vaikuttaa esim. lintujen
pesintään). Suuri vesimäärä voi myös lisätä ojastojen erodoitumista ja irrottaa turvelauttoja suosta, jos maa ei ole tulvaaikaan kunnolla roudassa. Luonnonmukaisempi vaihtoehto olisi raivata Mustapudasta ja Kääriänpudasta kasvillisuudesta,
jolloin niiden vedenjohtokyky paranisi ja tulvatilanteessa vettä pääsisi niiden kautta myös esim. Saarenmaanrämeelle.

Ruoppaukset ja jäänpidätysrakenteet
Vesienhoidon tavoitteiden ja suojeluarvojen vuoksi ei haluta myöskään ehdottaa ruoppauksia tai saarekkeiden poistoa.
Jäiden heikentämistä hiekoittamalla ei suositella, sillä se voi vaikuttaa kielteisesti esim. kutusoraikkoihin. Pysyviä jäänpidätysrakenteita ei suositella, koska niillä muutettaisiin merkittävästi jokialueen jokavuotisia ja normaaleja ilmiöitä (jäiden
lähtö, rantakasvillisuuden väheneminen ja rantojen eroosio liikkuvien jäiden vaikutuksesta jne.) Jäänpidätysrakenteille ei
olisi jokivarressa myöskään luontevia paikkoja, joissa vesi voisi nousta rauhassa. Vesistöalueella ei ole tunnistettu alueita,
joissa sivu-uomien jäät pysähtyvät pääuomaan aiheuttaen vakavia jääpatotilanteita ja joissa näin ollen olisi saavutettavissa
tulvasuojeluhyötyä pysäyttämällä sivu-uoman jäät pidätysrakenteilla.
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7.4

Toiminta tulvatilanteessa

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien vahinkojen estämiseksi
tai vähentämiseksi, erilaisten vedenvirtausta estävien rakenteiden tai jääpatojen hajottaminen sekä pelastustoiminta sisältäen evakuoinnin ja tilapäisin rakentein tapahtuvan suojaamisen (Tulvariskityöryhmä 2009). Toimenpiteet, jotka toteutetaan tulvatilanteessa, on koottu taulukkoon (Taulukko 7-7).
Taulukko 7-7. Tulvatilanteessa tehtävät toimenpiteet.
Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tiedottaminen

Käytössä

Koko vesistöalue

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen

Käytössä

Tulvariskialueet

Toiminta tulvatilanteessa ja evakuointi

Käytössä

Tulvariskialueet

Jääpatojen purkaminen

Käytössä

Tulvariskialueet

Viranomainen tiedottaa tulvatilanteen kehittymisestä tiedotusvälineissä. Tieto ei välttämättä aina saavuta kaikkia tulvaalueen asukkaita, joten tietoa kannattaa välittää eteenpäin esim. naapureille. Asukkaiden kannattaa tiedottaa myös poikkeuksellisista havainnoista viranomaisia.
Tulvaveden leviämistä tontin rakennuksiin voi ehkäistä esim. tilapäisillä suojauksilla (Kuva 7-11). Oviaukot kannattaa suojata, ja sokkelit voi suojata muovien ja hiekkasäkkien avulla. Viemärit suljetaan tulvatilanteessa ja tulvaveden leviämisen
omalle tontille voi ehkäistä esim. tukkimalla rumpupaikan ennen tulvatilannetta. Omatoiminen suojautuminen on helpompaa, jos tulvaan on varautunut ennakolta. Esim. muoveja ja hiekkaa voisi säilyttää yhteisesti sovitussa paikassa esim.
kyläkoululla tai tietty urakoitsija voisi kaivaa maata asukkaiden peräkärryihin. Muita tilapäisiä suojelurakenteita on mm.
vedellä täytettävät tilapäiset tulvaseinämät eli ns. tulvaputket. Selvitetään paikat, joissa suojautumismateriaaleja voidaan
säilyttää.

Kuva 7-11. Tilapäisen tulvasuojelurakenteen periaate.
Rakennuksen sähköt tulee katkaista, mikäli tulva uhkaa kiinteistöä. Asukkaan tulisi varautua tulvatilanteeseen esim. ensiaputarvikkeiden, lämpimien vaatteiden, taskulampun, elintarvikkeiden ja lääkkeiden osalta. Tulvatilanteessa lisävahinkojen syntyminen ehkäistään esim. irtaimiston siirrolla ja käyttämällä pumppauskalustoa.
Evakuointi suoritetaan tarvittaessa pelastusviranomaisen toimesta. Tulvavirtaamissa ei kannata liikkua. Tulvatilanteen
henkilövahingot aiheutuvat yleisimmin tulvavirtaaman läpi kulkemisesta.
Viranomaiset purkavat jääpatoja tarvittaessa. Niitä voidaan pyrkiä purkamaan esim. kaivinkoneen avulla. Hyydepatoja voidaan purkaa myös räjäytysten avulla.
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Tiedotusvälineiden seuraaminen tulvatilanteessa, tulvaveden välttely, viranomaisen suorittama evakuointi. Tilapäiset rakennusten suojaukset ja tulvaveden leviämistä estävät toimet. Jääpatojen purkaminen kaivinkoneella ja hyydepatojen purkaminen räjäytyksillä.

7.5

Jälkitoimenpiteet

Jälkitoimenpiteet ovat tulvatilanteen jälkeen tehtäviä, vahingoista toipumiseen ja varautumisen parantamiseen tähtääviä
toimia. Jälkitoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että tulvasta kärsinyt alue ja sen asukkaat toipuvat henkisistä ja fyysisistä
vahingoista sekä pystyvät jatkamaan elämäänsä mahdollisimman normaalisti. Tarvittaessa myös ympäristön pilaantumisen estäminen kuuluu jälkitoimenpiteisiin. Tulvatilanteen jälkeen on myös tärkeää arvioida toiminta tulvatilanteessa ja tarvittaessa parantaa toimintaa tai tulviin varautumista alueella ennen mahdollista seuraavaa tulvaa. Kiiminkijoen vesistöalueella tehtävät jälkitoimenpiteet on esitetty taulukossa (Taulukko 7-8).
Taulukko 7-8. Tulvatilanteen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä.
Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Siivous

Käytössä

Tulvavahinkoalueet

Vahingonkorvaukset

Käytössä

Tulvavahinkoalueet

Toimintojen uudelleensijoitus

Kehitettävä

Tulvavahinkoalueet

Kokemukset tulvasta ja työkalut toiminnan kehittämisideoiden kirjaamiseen ja käyttöönottoon ennen seuraavaa tulvaa

Osittain käytössä/kehitettävä

Tulvariskialueet

Tulvan jälkeen on varmistettava, että asuminen on jälleen turvallista. Siivous ja jälleenrakentaminen keskittyvät yhteiskunnan toimintojen palauttamiseen. Kaupunki ohjaa alueiden puhdistamista tulvan jälkeen sekä suunnittelee ennallistamistoimenpiteitä. Jälkitoimissa olisi tarpeen lisätä ihmisten tietoisuutta tulvariskeistä, kuten pilaantuneesta vedestä.
Tulvavahinkoja kärsineet tarvitsevat monesti ohjeita esim. korvausten hakemiseen. Tulvan jälkeen päivystävä palomestari/-tarkastaja tekee alustavan tulvavahinkojen arvioinnin ja rakennustarkastaja tarkemman vahinkoarvion. Satovahinkojen korvauksista päättää kaupungin maaseutupalveluja hoitava viranomainen.
Vahingonkorvausten saamiseksi ja turvallisuuden vuoksi ei ryhdytä itse vaarallisiin töihin. Metsuri, palokunta, sähköasentaja ym. ammattilaiset toteuttavat siivoustoimenpiteitä. Vahingot valokuvataan ja kirjataan ylös myös omat tulvavahinkojen
siivoukseen käytetyt työtunnit. Tulvavahingoista ilmoitetaan vakuutusyhtiölle ja kysytään toimintaohjeita.
Vuoden 2014 alusta alkaen vesistötulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei enää korvata valtion varoista,
vaan vahinkovakuutuksista muiden omaisuusvahinkojen tapaan. Korvaussuojan saa hankkimalla tulvavahingot kattavan
vakuutuksen, joka sisältyy nykyisellään jo useampiin koti- ja kiinteistövakuutuksiin (nk. tulvaturva). Korvauskäytännön muutos vaatii aktiivista ja ennakoivaa tiedottamista, jotta tieto saatavilla olevista tulvavakuutuksista välittyisi tulvariskialueen
asukkaille. Tulvariskikohteen pitää olla suojattu useammin kuin 1/50a esiintyviä tulvia vastaan, jotta vakuutus korvaa vahingot.
Esim. OP-Pohjolassa tulvaturvasta on kerrottu seuraavanlaisesti: Laajaan kiinteistövakuutukseen ja laajaan maatilaturvaan kuuluu tulvaturva. Jokavuotiset kevättulvat eivät ole automaattisesti tulvaturvan piirissä, sillä vesistötulvan tai sen
seurauksena jään liikkumisen aiheuttaman vahingon korvaaminen edellyttää, että vedenpinnan nousu on ollut poikkeuksellista. Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta tai jää- tai hyydepadoista. Poikkeuksellisella vedenpinnan nousulla tarkoitetaan vedenpinnan nousua sekä vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on
kerran 50 vuodessa tai harvemmin.
Vakuutusyhtiöt pyytävät Suomen ympäristökeskukselta tarvittavat lausunnot tulvan poikkeuksellisuudesta. Vahinkojen korvattavuus arvioidaan tapauskohtaisesti, koska tulva-alueet ovat laajoja ja tilanteet vaihtelevat paljon tavanomaisesta poikkeavaan. Vakuutusyhtiöiden maksamista vahingonkorvauksista ei ole vielä pitkäaikaista kokemusta ja käytäntöä. Vesistötulvien todennäköisyyden arviointi on yksinkertaisempaa kuin jääpatotulvien.
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Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta (1001/2011) ja sen taustalla ollut hallituksen esitys (HE 295/2010) sanovat jääpatotulvien todennäköisyyksien arvioinnista seuraavaa: Jääpatotulvien todennäköisyyden arviointi on vaikeampaa, koska näissä tapauksissa virtaamaa ei voida käyttää toistuvuuden arviointiin ja, koska jääpato voi syntyä varsin pienelläkin virtaamalla. Vahinkokohteesta ei myöskään ole yleensä käytettävissä
pitkäaikaisia vedenkorkeuden toistuvuushavaintoja. Hyydepatojen aiheuttamien tulvakorkeuksien tulkinta on ollut samanlaista kuin jääpatotulvien tulkinta. Jääpato- ja hyydetulvien poikkeuksellisuutta voitaisiin kuitenkin arvioida vertaamalla niiden aiheuttamaa vedenkorkeutta saman jokivesistön vedenkorkeuksien toistuvuuteen vastaavana ajankohtana.
Mikäli tulvavahingot ovat kohteessa toistuvia ja kastuneille kohteille ei ole löydetty pysyviä tulvasuojeluratkaisuja, voi joskus
ainoa vaihtoehto olla toimintojen siirto pois tulvaherkiltä alueilta. Myös esim. sähkönjakeluun sekä puhelin- ja tietoliikenteeseen liittyvät rakenteet, kuten muuntamot ja datakaapit voi joskus olla järkevämpää siirtää tulvaherkältä alueelta korkeammalle.
Tulvatilanteen jälkeen viranomaiset arvioivat toimintaa tulvatilanteessa. Oulun kaupungilla, ELY:llä ja pelastustoimella tulee olla käytössään vakiintunut toimintatapa ja työkalut tulvatilanteen läpikäymiseen, jotta ”vahingoista viisastuttaisiin” ja
toimintaa pystyttäisiin kehittämään tulvatapahtumien valossa. Tilannekuvaukset ja operatiivisessa tulvatoiminnassa tehdyt
huomiot olisivat myös erittäin tärkeä työkalu kaikessa tulvasuojelusuunnittelussa. Kokemusten ja kehittämisideoiden kirjaamiseen voitaisiin kehittää esim. valmis muistiopohja.

Huomiot tulvasta, työkalut ja toimintatavat tulvatilanteen läpikäymiseen ja kehittämisideoiden kirjaamiseen. Ohjeita vahingonkorvausten hakemiseen, toimintojen siirto pois tulvaherkiltä alueilta.

7.6

Tavoitteiden saavuttaminen ja toimenpiteiden vaikutukset

Kiiminkijoen vesistöalueelle asetetut tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja vaativat laajaa toimenpiteiden eteenpäinviemistä
tavoitteiden saavuttamiseksi. Suurin osa tavoitteista toteutuu kuitenkin jo tällä hetkellä käytössä olevilla toimenpiteillä
(Taulukko 7-9).
Taulukko 7-9. Kiiminkijoen vesistöalueelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
Tavoite
Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta,
tulvariskistä, omasta vastuustaan ja
heillä on osaaminen ja työvälineet suojata omaa omaisuuttaan
Uudisrakennukset ovat suojassa

Kulku vaikeasti evakuoitaville kohteille
on turvattu

Sähkö-, puhelin- ja tietoliikenne ovat
käytettävissä

Viranomainen on varautunut torjumaan
jää- ja hyydepatoja
Hydrologinen tieto alueelta on oikeaa ja
ajantasaista
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Toteutuuko (miten toteutuu/ei toteudu)
Mahdollista toteuttaa / Tietoisuuden ja tiedotuksen kehittäminen, omatoiminen varautuminen
(varautuminen katkeaviin teihin, varautuminen tulviin, tulvaharjoitukset ja -infot, tiedotusvälineiden
seuraaminen jne.)
Toteutuu / Tulvariskin kasvua estävät toimet
(maankäytön suunnittelu, rakentamismääräykset
jne.)
Toteutuu / Olemassa olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen, tulvariskikartoitukset,
valmiussuunnitelmat, toiminta ja evakuointi (varautuminen katkeaviin tieosuuksiin, vaikeasti evakuoitavien kohteiden tunnistaminen, huomiointi
valmiussuunnitelmissa, evakuointi)
Mahdollista toteuttaa / Olemassa olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen, tulvasuojelurakenteet, toimintojen uudelleensijoitus
(muuntamoiden suojaaminen, sähkönjakelun varmistaminen varasyöttöjen ja rengasyhteyksien
avulla, toimintojen siirto pois tulvaherkiltä alueilta)
Toteutuu / Jääpatojen ehkäisy ja purkaminen
(sahaukset, purkaminen kaivinkoneella ja räjäytyksillä)
Toteutuu / Tulvamallinnukset, tulvaennusteet
(tulvavedenkorkeuksien mittaaminen, jäänpaksuusmittaukset)

Toimenpidekategoria/
toimenpide
Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, valmiustoimet

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, valmiustoimet, toiminta
tulvatilanteessa

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, tulvasuojelu, jälkitoimenpiteet

Tulvasuojelutoimenpiteet, toiminta tulvatilanteessa
Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, valmiustoimet

Varmistetaan, että tulva ei aiheuta ympäristöhaittaa

Tulvat eivät haittaa elinkeinoharjoittamista jokivarressa

Toteutuu / Tulvariskikartoitus, riskikarttojen päivitys ja ylläpito, olemassa olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen, tilapäiset tulvasuojelurakenteet, siivous (polttoainesäiliöiden ym.
suojaus, viemäreiden takaiskuventtiilit, viemärit
riskialueella)
Ei täysin toteudu / Tulvariskikartoitus, olemassa
olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen (varautuminen katkeaviin teihin, kulkua
kaikkiin eläinsuojiin ei voida varmistaa tulva-aikana)

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, tulvasuojelu, toiminta
tulvatilanteessa, jälkitoimenpiteet

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tavoitteiden vaikutukset on arvioitu seuraavassa taulukossa (Taulukko 7-10). Hallintasuunnitelmassa ei ole käsitelty sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset on katsottu merkittävällä tavalla negatiivisiksi esim. luontoarvoihin tai vesistöalueen
suojeluarvoihin nähden.
Taulukko 7-10. Yhteenveto hallintasuunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden vaikutuksista.
Toimenpide

Tulvahaittojen väheneminen ja tulvasuojeluhyödyt

Vaikutusten arviointi

Vaikutukset suojeluarvoihin ja Naturaan

Yhteensopivuus
vesienhoito-suunnitelman tavoitteiden
kanssa

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvariskin
kasvua estävät toimet

Olemassa olevien kohteiden
tulvahaavoittuvuuden vähentäminen
Tulvamallinnukset, tulvavaara- ja riskikartoitus ja vahinkojen arviointi

Esim. maankäytön suunnittelussa huomioidaan
suojeluarvot, jolloin vaikutukset neutraalit. Tulvatasanteille rakennetut tiet
ovat vaikuttaneet rantavyöhykkeen luonnontilaisuuteen ja joen tulvarytmiin.

Vaikuttaa
merkittävästi tulvariskiä vähentävästi

Positiiviset vaikutukset vesien tilaan, kun riskitekijät vähenevät.

Vaikuttaa
merkittävästi tulvariskiä vähentävästi

Positiiviset vaikutukset esim.
luontoon, jos vältetään ympäristöhaittaa, positiiviset taloudelliset ja
sosiaaliset vaikutukset, jos vahinkoja saadaan ehkäistyä.

Turvaa esim. vaelluskalojen elinoloja, jos vältetään
haitallisten aineiden pääsyä vesiin.

neutraali

Helpottaa
toimintaa
tulvatilanteessa

Tulviin varautuminen paranee tulvariskikohteiden tunnistamisen ja
tulvatietoisuuden lisääntymisen
myötä.

neutraali

neutraali

Tulvatietoisuuden lisääntyminen

neutraali

neutraali

Merkittävät taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

neutraali

neutraali

Omaisuusvahingot vähentyvät,
kun tietoisuus lisääntyy ja aletaan
harjoittaa myös omatoimista varautumista.

neutraali

neutraali

Tulvauomien kunnostuksen vaikutukset vesien tilaan neutraalit,
mikäli toteutetaan huolella (massiivisilla kaivuilla negatiiviset vaikutukset). Yksittäisten seinämien

Tulvauomien kunnostus ja
palauttaminen tukee joen
luontaisen virtaaman ja
tulvarytmin säilyttämistä.
Rantavyöhykkeen luon-

neutraali/vähäiset vaikutukset paikallisesti
Raivaukset ja tulvatasanteet tulee toteuttaa
keskiveden yläpuolelle, jolloin vaikutukset

positiivinen / neutraali

Valmiustoimet
Tulvaennusteet ja -varoitukset

Valmiussuunnitelmat ja
omatoiminen
varautuminen

Tietoisuuden
ja tiedotuksen
kehittäminen

Helpottaa
toimintaa
tulvatilanteessa
Vaikuttaa
merkittävästi tulvariskiä vähentävästi
ja helpottaa
toimintaa
tulvatilanteessa
Helpottaa
toimintaa
tulvatilanteessa

Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvasuojelurakenteet
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Vaikuttaa
tulvariskiä
vähentävästi

vaikutus vesien ekologiseen tilaan ja luonnontilaan jää vähäiseksi. Suurempien penkereiden vaikutukset olisivat negatiivisemmat mm. rantaluonnon menettämisen vuoksi.

nontilaisuus ei muutu nykytilanteesta, sillä toimenpiteet ohjataan jo rakennetuille ja muokatuille alueille.
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Esim. sahaukset eivät
huononna vaelluskalojen
elinolosuhteita.
Tarkemmassa suunnittelussa pitää huomioida
luonnonsuojelualueet ja
tarkemmat vaikutukset
suojeluarvoihin.

veden laatuun erittäin
vähäiset. Tällöin ei
myöskään altisteta vesistöä happamien sulfaattimaiden aiheuttamille haitoille.

Jääpatojen ehkäisy

Vaikuttaa
tulvariskiä
vähentävästi

Lisää asukkaiden turvallisuuden
tunnetta ja vähentää mahdollisesti syntyviä omaisuusvahinkoja

Tulvavesien
pidättäminen
ja viivyttäminen

Ei merkittävää tulvasuojeluhyötyä

Positiiviset vaikutukset vesien
ekologiseen tilaan

Helpottaa
toimintaa
tulvatilanteessa

Vahinkojen väheneminen lisääntyvän tietoisuuden ja parantuneen
omatoimisen varautumisen
myötä.

neutraali

neutraali

Voi olla positiiviset vaikutukset veden laatuun, jos ympäristölle haitallisia kohteita suojataan.

Voi olla positiiviset vaikutukset erityisesti vedenlaadulle ja pintavesiin liittyville suojeluarvoille, jos
ympäristölle haitallisia
kohteita suojataan.

neutraali/
positiivinen

neutraali

neutraali

Ei merkittäviä vaikutuksia.
Jääpadot ovat osa uoman
rakenteellista luonnontilaisuutta, kun jäät muovaavat mm. rantatörmiä,
mutta purkaminen ei
muuta tätä.

neutraali / vähäiset negatiiviset vaikutukset
paikallisesti

Turvaa mm. vedenlaatua
vaelluskaloille

neutraali / positiivinen

neutraali

neutraali

Positiiviset vaikutukset,
jos toimintojen siirrolla
saadaan turvattua esim.
rantavyöhykkeen luonnontilaisuutta.

neutraali / positiivinen

neutraali

neutraali

neutraali

positiivinen

Toiminta tulvatilanteessa
Tiedottaminen

Tilapäiset tulvasuojelurakenteet

Vähentää
tulvariskiä

Toiminta ja
evakuointi

Vähentää
tulvavahinkoja

Jääpatojen
purkaminen

Vähentää
tulvavahinkoja

Onnistuessaan positiiviset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.
Kaivinkoneella toimiessa ei merkittäviä ekologisia vaikutuksia, räjäyttämällä voi olla paikallista vaikutusta eliöstöön. Merkittävät sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Jälkitoimenpiteet
Siivous
Vahingonkorvaukset
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Voi vähentää tulvavahinkoja
Edistää toipumista

Toimintojen
uudelleensijoitus

Vähentää
tulvariskejä

Kokemukset
tulvasta ja työkalut toiminnan kehittämisideoiden
kirjaamiseen
ja käyttöönottoon ennen
seuraavaa tulvaa

Vähentää
tulvariskejä

Puhdistamistoimet parantavat veden laatua, merkittävät sosiaaliset
vaikutukset.
Merkittävät sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.
Positiivinen vaikutus luontoarvoihin ja vesien tilaan, jos esim. ympäristölle haitallista toimintaa siirretään, merkittävä taloudellinen ja
sosiaalinen vaikutus seuraavalla
tulvalla.

Positiivinen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus, jos
seuraavalla tulvalla vältetään vahinkoja.

8

Toimenpiteiden yhteenveto ja hallintasuunnitelman täytäntöönpano

8.1

Toimenpiteiden etusijajärjestys

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee tulvariskien hallintaa käsittelevän lain (620/2010) mukaisesti esittää toimenpiteiden etusijajärjestys, jonka mukaan ehdotetut toimenpiteet tulisi toteuttaa. Toimenpiteiden etusijajärjestys palvelee ensisijaisesti hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa. Etusijajärjestyksen tavoitteena on
määritellä ne toimenpiteet, joita eri vastuutahojen tulisi ensisijaisesti lähteä toteuttamaan ja joille tulisi löytää rahoitusta tai
joiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua pitäisi edistää hallintasuunnitelmakaudella.
Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät ole sitovia, eivätkä suoranaisesti velvoita mitään tahoa
toteuttamaan kyseessä olevia toimenpiteitä tämän tai seuraavien suunnittelukausien aikana. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon.
Taulukossa (Taulukko 8-1) on esitetty toimenpiteet ja niiden priorisointi. Ensisijaiset toimenpiteet ovat käytössä tai tavoitteena aloittaa ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelukaudella 2016–
2021. Toissijaiset toimenpiteet ovat mm. rakenteellisia ja niitä aletaan suunnitella, jos ensisijaisilla ei saada alueen riskitasoa pienennettyä. Täydentävät toimenpiteet toteutetaan, mikäli ne nähdään kannattaviksi ja ensisijaisiin toimenpiteisiin on
löytynyt resursseja ja ne on toteutettu. Täydentävät toimenpiteet ovat suositeltavia esim. vesienhoidon tavoitteiden vuoksi.
Toimia voidaan toteuttaa tarvittaessa myös myöhemmillä suunnittelukausilla, mikäli tavoitteita ei ensisijaisilla toimilla saavuteta.
Taulukko 8-1. Yhteenveto hallintasuunnitelmassa esitettävistä toimenpiteistä ja toimenpiteiden priorisointi.
Toimenpide

Tarkempi toimenpide-ehdotus

Vastuutaho

Priorisointi




maankäytön suunnittelu
rakentamismääräykset, aukkolausunnot
tulvien huomioiminen ojitusten
suunnittelussa
ei koroteta teitä tarpeettomasti

ELY, Oulun kaupunki, PohjoisPohjanmaan liitto

Ensisijainen

toimintojen siirto, irtaimiston kiinnittäminen, sähkönjakelun varmistaminen, polttoainesäiliöiden suojaukset
yms.
kulkuyhteyksien järjestäminen, varautuminen katkeaviin teihin

asukkaat, toimijat, sähkönjakelijat, teleoperaattorit, kaupunki

Toissijainen

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
Tulvariskin kasvua estävät toimet



Olemassa olevien kohteiden tulvahaavoittuvuuden vähentäminen




Tulvamallinnukset, tulvavaara- ja riskikartoitus ja vahinkojen arviointi
Valmiustoimet



ylläpito ja hyödyntäminen

SYKE, ELY, kaupunki

Ensisijainen

Tulvaennusteet ja -varoitukset




hydrologiset havainnot
tulvavaroituspalvelu

SYKE, ELY

Ensisijainen

Valmiussuunnitelmat ja omatoiminen varautuminen




ajantasaiset suunnitelmat
omatoimisen suojautumisen lisääminen
tulvaharjoitukset

asukkaat, ELY,
pelastustoimi,
kaupunki

Ensisijainen





tulvainfo
rakennusvalvonnan koulutus
tulvatietojärjestelmän käyttäjäkunnan laajentaminen, avoin viranomaisyhteistyö

ELY, kaupunki,
pelastustoimi

Ensisijainen



tulvauomien säilyttäminen ja kunnostus

ELY, kaupunki,
sähkönjakelijat,
teleoperaattorit

Ensisijainen


Tietoisuuden ja tiedotuksen kehittäminen

Tulvasuojelutoimenpiteet
Tulvasuojelurakenteet
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Jääpatojen ehkäisy

Tulvavesien pidättäminen ja viivyttäminen

riskikohteiden sokkelikorkeuksien
tarkistus ja tarvittaessa kiinteät tulvaseinät asuinrakennusten suojaamiseksi
tulvasuojelurakenteet sähkönjakelun ja tietoliikenteen turvaamiseksi
ELY, kaupunki,
pelastustoimi

Ensisijainen



sahaukset
hyydepuomit tai -köydet
pysyvät kulku-urat sahauskalustolle
havainnoinnin ja raportoinnin kehittäminen
jäänpaksuusmittaukset



tulvanpidätys, kosteikot

maanomistajat,
ojitusyhteisöt, turvetuottajat jne.

Täydentävä

ELY, pelastustoimi, kaupunki
asukkaat

Ensisijainen

pelastustoimi,
asukkaat, ELY,
kaupunki

Ensisijainen



tiedotusvälineiden seuraaminen, tulvaveden välttely
viranomaisen suorittama evakuointi




hajottaminen kaivinkoneella
hyydepatojen räjäytykset

ELY, pelastustoimi

Ensisijainen

asukkaat, kaupunki
asukkaat, vakuutusyhtiöt
sähkönjakelijat,
teleoperaattorit,
muut toimijat

Ensisijainen

viranomaiset

Ensisijainen






Toiminta tulvatilanteessa
Tiedottaminen
Tilapäiset tulvasuojelurakenteet
Toiminta ja evakuointi

Jääpatojen purkaminen



Ensisijainen

Jälkitoimenpiteet
Siivous
Vahingonkorvaukset
Toimintojen uudelleensijoitus



esim. muuntamoiden ja datakaappien siirto

Kokemukset tulvasta ja työkalut toiminnan
kehittämisideoiden kirjaamiseen ja käyttöönottoon ennen seuraavaa tulvaa



esim. valmis muistiopohja kehittämisideoiden läpikäymiseen

8.2

Ensisijainen
Toissijainen

Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta

Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2016. Tulvariskien hallintaa käsittelevän lain (620/2010) mukaan tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja
riskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Tulvariskien alustava
arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden tarkistus tehdään seuraavan kerran 22.12.2018 mennessä ja merkittävien tulvariskialueiden hallintasuunnitelmien uudelleenarviointi tulee olla valmis 22.12.2021.
Ehdotukset Kiiminkijoen vesistöalueelle esitettyjen toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikatauluista on koottu taulukkoon 8-1. Toteutuksen vastuutaho tai -tahot vastaavat ensisijaisesti toimenpiteen toteuttamisen käynnistämisestä tai toteutuksen jatkamisesta. ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että vastuutahot pysyvät suunnitellussa aikataulussa ja toimenpiteiden toteuttaminen sujuu suunnitelman mukaan. ELY-keskuksen ohjaava rooli korostuu
erityisesti niiden toimenpiteiden osalta, joissa vastuutahoa ei ole määritelty tarkasti tai vastuutahona ovat kiinteistön omistajat tai muut paikalliset toimijat. Oulun kaupungin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen on syytä käsitellä tämä suunnitelma omissa päättävissä elimissään ja sitoutua osallistumaan suunnitelman toimeenpanoon.
Hallintasuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano lähtee käyntiin ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyönä.
Haasteena on toimintojen rahoitus. Hallintasuunnitelma ei velvoita toimenpiteiden toteutukseen ketään listatuista vastuutahoista.
Toimenpiteiden seurantaa varten ELY-keskus nimeää Kiiminkijoelle tulvaryhmän. Osana tulvariskien hallintasuunnitelman
valmistelua on määritetty seurannan periaatteet hallintasuunnitelman ja toimenpide-ehdotusten toimeenpanolle ja seurannalle. Tulvaryhmän tehtävänä on arvioida sitä, miten tulvariskien hallinnalle tässä suunnitelmassa asetetut tavoitteet on
saavutettu ja miten toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty. Ryhmän tehtävänä on tarvittaessa tehdä esityksiä toteuttajatahoille toimenpiteiden ottamisesta suunnitteluun ja toteutukseen.
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9 Hallintasuunnitelman yhteenveto
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen ja
tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen. Hallintasuunnitelma sisältää tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä näiden toteuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Suunnitelmassa on vesistötulvan lisäksi huomioitu jääpatotilanteet. Suunnittelussa on huomioitu kuulemisen vastaukset ja alueen asukkaiden kannanotot. Toimenpiteet on sovitettu yhteen vesienhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
Kiiminkijoki on Perämereen laskevista vesistöalueista viidenneksi suurin Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella. Joki sijaitsee
vesienhoitoalueen keskivaiheilla Oulujoen vesistön pohjoispuolella ja Iijoen vesistön eteläpuolella. Metsämaiden ja soiden
osuus Kiiminkijoen vesistöalueen pinta-alasta on yli 90 %. Vesistöalue kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 -verkkoon.
Kiiminkijoen erityissuojelun tavoitteena on mm. turvata vedenlaatu vaelluskaloille ja pitää joki rakentamattomana, jolloin
uoman rakenteellinen luonnontilaisuus, rantavyöhykkeen luonnontilaisuus, luontainen virtaama vaihteluineen ja joen tulvarytmi tulisi säilyttää.
Vesistöalueen alivirtaamien ja ylivirtaamien ero on suuri ja voimakas ojittaminen on voinut aiheuttaa ylivirtaamien äärevöitymistä. Nuorittajokeen vaikuttaa Iijoen vesistöstä bifurkaationa tuleva tulvavesi, joka yleensä pidentää Kiiminkijoen tulvaaikaa. Viimeisin suurempi vesistötulva havaittiin vuonna 2000 ja viime vuosina joella on ollut myös jääpatotulvia. Ilmastonmuutos voi mm. pahentaa hyydeongelmia joella.
Kiiminkijoella pahimmat tulvariskikohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan asutusalueille ja kyliin Haukiputaalle, Kiiminkiin
ja Ylikiiminkiin. Toimenpiteitä on tarkasteltu mahdollisimman laajasti ja suunnittelussa on painotettu mm. tulvariskiä vähentäviä toimenpiteitä ja tulvahaavoittuvuuden vähentämistä.
Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä jatketaan mm. rakentamisen ohjausta kaavoituksen avulla. Alueen tärkeät tulvauomat on tunnistettu ja teitä ei tulisi korottaa tai rakentaa näiden uomien poikki. Tämän suunnitelman myötä voidaan
myös varautua paremmin alueella mahdollisesti tulvatilanteessa katkeaviin tieosuuksiin. Tulvasuojelun tehostamiseksi on
myös suunniteltu tulvauomien kunnostusta ja vanhojen tulvauomien palauttamista. Kastuneiden asuinrakennusten suojaamiseksi ehdotetaan mm. kiinteitä tulvasuojeluseinämiä.
Jää- ja hyydepadot aiheuttavat vesistöalueella merkittävät tulvariskit. Jääpatojen ehkäisykeinona esitetään mm.
jääsahauksia, jotka edellyttävät jään paksuuden mittausten tekemistä. Jääpatoja voidaan purkaa kaivinkoneella ja hyydepatoja myös räjäytysten avulla.
Tietoisuutta on tarpeen lisätä mm. vakuutus- ja korvausasioissa. Asukkaiden omatoimista suojautumista pyritään lisäämään. Kokemukset tulvasta olisi jatkossa tarpeen raportoida huolellisesti, jotta toiminnan kehittämisideat saadaan suunnittelun tueksi ja nopeasti käytäntöön.
Tulvien hallitseminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä. Hallintasuunnitelmassa on esitelty toimenpiteet, joiden tarkempi suunnittelu voidaan aloittaa hallintasuunnitelman valmistuttua. Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulvatilanteissa ja toimenpiteiden toteutumiseksi ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin tiivis yhteistyö on tärkeää. Alustavat toimenpide-ehdotukset, joita lähdetään viemään eteenpäin on kirjattuna taulukkoon 9-1 vastuutahon mukaan:
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Taulukko 9-1. Alustavat toimenpiteet vastuutahojen mukaan.
Vastuutaho

Toimenpide-ehdotus

Oulun kaupunki




useammin kuin 1/50a tulvalla kastuvien asuinrakennusten kartoitus ja selvittäminen mittausten avulla
uusien asukkaiden tiedottaminen esim. katkeavista teistä
ei sallita vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseen käyttöön tulva-alueilla



tulvavedenkorkeuksien mittaaminen, tulvamallinnusten kalibrointi, vaarakarttojen päivitys, riskikarttojen
päivitys ja ylläpito
Selvitetään Kiimingin taajaman (mm. Jaaranlampien) aukkojen mitoituksen riittävyys esim. 1/100a tulvalla
Selvitetään vesistöalueen tulvauomien palautukset
Kirjataan jatkossa tulvista ja erityisesti jääpatotulvista tarkempaa tietoa

ELY




ELY ja kaupunki





pidetään vuoropuhelua yllä sähkönjakelijoiden ja teleoperaattorien kanssa, jotta varmistetaan että sähkökapit ja telekaapit eivät jää tulvaveden alle
pidetään vuoropuhelua yllä vedenjakelijoiden kanssa, jotta varmistetaan että tulvavesi ei pääse verkostoihin
selvitetään Kiimingin taajaman urheilukentän penkereen korot ja tehdään tarkemmat laskelmat tulvaaukkojen vaikutuksista
tulvien huomioiminen tien korotusten ja perusparannusten suunnittelussa, selvitetään sopivat sijainnit
varoituskylteille ja asennetaan niitä tulvilla katkenneille teille

SYKE/ELY/kaupunki





tehdään opas, jossa kerrotaan mm. tulvaovista, perustusten korottamisesta, omaisuuden suojaamisesta ym. ja tiedotetaan aiheesta
kehitetään tulvavaroituspalvelua Pohjois-Pohjanmaalle
tiedotetaan asukkaita mm. tietoiskujen avulla (kyläiltoihin, kauppoihin jne.)
tehdään tulvainfotaulut/tulvatolpat



tulvatietojärjestelmän kehittäminen ja sen viranomaiskäytön laajentaminen




pidetään yllä vuoropuhelua tulvakartoista ja riskikohteista ELY:n kanssa
tilapäistä tulvatorjuntaa esittelevä suojausnäytös yhteistyössä kaupungin ja ELY:n kanssa

SYKE

Pelastuslaitos

Kiiminkijoen tulvariskien hallintaan liittyvä materiaali on saatavilla http://ymparisto.fi/trhs/kiiminkijoki.
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Liite 1: Terminologia
Alin rakentamiskorkeus
Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden lisäksi alin rakentamiskorkeus riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja rakennustavasta sekä vesistön ominaispiirteistä johtuvasta lisäkorkeudesta ja mahdollisesta aaltojen
vaikutuksesta. Lattiakorkeuden tulisikin olla selvästi alimman rakentamiskorkeustason yläpuolella muun muassa
rakennusteknisistä yksityiskohdista johtuen.
CORINE-maankäyttö- ja maanpeite-paikkatietoaineisto
Kartta-aineisto, joka kuvaa maankäyttöä ja maanpeitettä 25 m ruuduissa koko Suomesta. Aineisto on saatavilla
samantasoisena kaikista EU:n jäsenmaista. CORINE (Coordination of Information on the Environment) on EU:n
ohjelma, jonka johdolla kerätään ympäristöön liittyvää tietoa.
Hulevesi
Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sadetai sulamisvettä. Hulevesitulvat ovat nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia ja niitä kutsutaankin usein
myös taajama- tai rankkasadetulviksi. Ne syntyvät, kun kuivatusjärjestelmät kuten viemäriverkko tai avo-ojat eivät
poista riittävän nopeasti sadevettä.
Hydrologia
Hydrologia on geofysiikan osa-alue, joka tutkii veden esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla.
Hätä-HW eli hätäylivedenkorkeus
Hätä-HW:llä tarkoitetaan padon tiiviin osan alimman yläpinnan korkeutta (purkautumiskynnysten korkeutta lukuun
ottamatta). Hätäylivedenkorkeuden ylittyminen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa.
IED-direktiivi –ja laitokset, entinen IPPC-direktiivi
Teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emission Directive, (2010/75/EU)) tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä, ja sen avulla säädellään teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen avulla. Tämä direktiivi
yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi sisältäen mm. IPPCdirektiivin (2008/1/EY, Integrated Pollution Prevention and Control).
Järvisyysprosentti
Järvisyysprosentti tarkoittaa valuma-alueella sijaitsevien järvien pinta-alan suhdetta (%) valuma-alueen pinta-alaan.
Jäännösriski
Jäännösriskillä tarkoitetaan yleensä niitä tulvan mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita ei voida tai joita ei kannata
teknisistä tai taloudellisista syistä estää. Jäännösriski on hyväksytyn tulvalta suojautumisen tason ulkopuolelle jäävä
osa.
Jääpato
Jääpato on veden virtausta joessa rajoittava jään kasautuma. Yleensä jääpadolla tarkoitetaan jäänlähdön aikaista
jäälauttojen kasautumaa, mikä saattaa nostaa vedenpintaa joessa.
Korkeusjärjestelmä
Korkeusjärjestelmä määrittelee sen vertauskorkeuden, josta kaikki muut korkeudet mitataan tai lasketaan. Korkeusjärjestelmälle voidaan käyttää myös nimeä korkeusdatumi. Uusin järjestelmä on N2000 ja aikaisempia järjestelmiä
ovat mm. N60- ja N43-järjestelmät.
Laserkeilaus
Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jolla kohteesta, kuten maanpinnasta, saadaan esim. ilma-aluksesta lähetettyjen
lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa.
Lumen vesiarvo
Lumen vesiarvolla tarkoitetaan lumessa olevan veden määrää. Vesiarvon yksikkö on kg/m2 (lumikuorma). Lukuarvoltaan se vastaa lumen vesisisältöä millimetreinä.
Merkittävä tulvariskialue

Alue, jolla tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella todetaan mahdollinen merkittävä tulvariski, nimetään merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja tulvasta aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan
tulvavaara- ja tulvariskikartta sekä tulvariskien hallintasuunnitelma.
Seiche
Seiche on altaaseen syntyvä ominaisheilahtelu eli seisova aalto. Seiche voi syntyä esimerkiksi järvissä, merenlahdissa tai satama-altaissa, kun painovoima pyrkii palauttamaan esimerkiksi tuulen poikkeuttaman vesirungon takaisin
tasapainotilaan ja altaan reunat heijastavat häiriön takaisin synnyttäen interferenssin. Myös koko Itämeren altaassa
esiintyy seiche, joka vaikuttaa Itämeren lyhytaikaiseen pinnan vaihteluun.
Suppo eli hyyde
Supolla tarkoitetaan virtaavassa alijäähtyneessä vedessä muodostuvia jääkiteitä. Jääkiteet voivat tarttua uoman
pohjaan pohjajääksi tai vesirakenteisiin haitaten veden kulkua.
Suppopato eli hyydepato
Suppopato tarkoittaa suposta kertynyttä vedenpintaa nostavaa patoumaa.
Toistuvuusaika, tulvan todennäköisyys
Toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, mikä keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Tulvat eivät kuitenkaan esiinny säännöllisesti. Esim. tilastollisesti kerran 250 vuodessa toistuva tulva (1/250a) tarkoittaa, että tulva koetaan todennäköisesti neljä kertaa tuhannen vuoden aikana.
Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiintymiselle on 0,4 %. Harvinaisen suurena tulvana voidaan
pitää tulvaa, jonka toistuvuusaika on kerran 500...1000 vuodessa (vuotuinen todennäköisyys 0,2...0,1 %).
Topografia, korkeusmalli
Topografialla tarkoitetaan maan pinnanmuotojen yksityiskohtaista kuvaamista. Korkeusmalli on avaruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden muodostama verkko. Verkolta voidaan määrittää mielivaltaisen maanpinnan
x,y-pisteen z-koordinaatti.
Tulva
Tulvalla tarkoitetaan vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä.
Tulvakorkeus
Tulvakorkeus on se vedenkorkeustaso, jolla vesistö tai meri tulvii. Tulvakorkeus voidaan ilmoittaa toistuvuutena
(esim. tulvakorkeus HW 1/50) tai vedenkorkeutena (esim. tulvakorkeus N2000+73,20 m).
Tulvariski
Tulvariskillä tarkoitetaan tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten
seurausten yhdistelmää.
Tulvariskialue
Tulvariskialue on (maantieteellinen) alue, jolle tulvavaara aiheuttaa vahinkoriskin, ts. alue, jolla vallitsee tulvavaara
ja jolla on sellainen vahinkopotentiaali (haavoittuvuus) että tulva aiheuttaisi vahinkoja. Merkittävällä tulvariskialueella
tarkoitetaan tulvariskilainsäädännön mukaisesti nimettyä, tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella tunnistettua
aluetta.
Tulvariskien alustava arviointi
Tulvariskien alustavalla arvioinnilla (TURINA) tarkoitetaan toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella tehtävää arviota alueen tulvariskeistä. Arvioinnin perusteella tunnistetaan mahdolliset merkittävät tulvariskialueet.
Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue
Käytetty myös termejä: alava alue, mahdollinen tulva-alue tai karkean tason tulva-alue. Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue kuvaa alavaa aluetta, jolla saattaa olla tulvavaara. Kyseessä on karkean tason arvio harvinaisen
suuren tulvan alle jäävistä alueista. Arvioinnissa on käytetty hydrologisia tietoja ja maanpinnan korkeustietoja (topografia). Arvioon on suhtauduttava kriittisesti, koska se sisältää paljon epävarmuutta, esim. korkeustiedon korkeustarkkuus on yleensä vain 1...2 metrin luokkaa.
Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.
Tulvariskien hallintasuunnitelma
Vesistöalueelle, jolle on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, sekä merenrannikon merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan suunnitelma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Toimenpiteitä valittaessa on pyrittävä
vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien
hallinnan keinoja. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitetään toimenpiteiden tärkeysjärjestys.
Tulvariskikartta
Tulvariskikartoissa esitetään tulvavaara-alueen (vrt. tulvavaarakartta) asukkaiden määrä, erityiskohteet, infrastruktuuri, ympäristöriskikohteet, kulttuuriperintö ja muut tarpeelliset tiedot.
Tulvariskiruutu
Tulvariskiruutuja voidaan käyttää apuvälineenä tulvariskialueiden tunnistamisessa. Aineisto muodostuu 250 m x 250
m kokoisista ruuduista. Ruudut lasketaan tulva-alueella sijaitsevien rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) rakennuksien perusteella. Ruudun riskiluokka (1-4) määräytyy ruudun asukasmäärän ja kerrosalan perusteella, siten että
1. luokka on riskialttein. Menetelmä ja käytetyt riskiluokat perustuvat pelastustoimen käyttämään riskiruutumenetelmään.
Tulvasuojelutaso
Tulvasuojelutasolla tarkoitetaan sitä tulvan toistumisaikaa tai vedenkorkeutta, jota vastaavalta tulvavedenkorkeudelta rakennus tai muu toiminto suojataan. Esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvalta tulvalta
suojaaminen voi tarkoittaa niin korkean tulvapenkereen rakentamista, että vasta tuota harvinaisempi tulva nousee
penkereen yli, valmiutta vastaavan korkuisen tilapäisen tulvasuojelurakenteen tekemiseen tai rakennuksen perustusten nostamista niin ylös, ettei tuo tulvavedenkorkeus aiheuta vaurioita rakenteille. Suojaamisella voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi rakennuksen sijoittamista valitun riskitason mukaisen tulva-alueen ulkopuolelle.
Tulvavaarakartta
Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan
todennäköisyydellä. Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja laaditaan ainakin tulville, joiden vuotuinen todennäköisyys on
2 % ja 1 % sekä harvinaisen suurelle tulvalle.
Valuma-alue
Alue, josta vesistö saa vetensä. Valuma-aluetta rajaavat vedenjakajat eli rajakohdat, joiden eri puolilta vedet virtaavat eri suuntiin.
Vedenkorkeus, W
Vedenkorkeus ilmoitetaan korkeutena merenpinnasta jossakin korkeusjärjestelmässä. Keskivedenkorkeus (MW)
tarkoittaa tietyn havaintojakson keskimääräistä vedenkorkeutta ja ylivedenkorkeudella (HW) tarkoitetaan havaintojakson suurinta vedenkorkeutta. Merenrannalla termi MW tarkoittaa teoreettista keskiveden korkeutta, joka muuttuu
ajan myötä (teoreettinen keskivesi).
Vesienhoitoalue
Vesienhoitoalue on yhdestä tai useammasta vesistöalueesta muodostuva alue, jolle suunnitellaan vesienhoitoa.
Suomessa on kahdeksan vesienhoitoaluetta.
Vesienhoidon suunnittelu (VHS), vesipuitedirektiivi (VPD)
Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on mm. suojella ja parantaa vesiekosysteemien tilaa. Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) toteuttaa Euroopan unionin vesiensuojelua yhtenäistävän vesipolitiikan puitedirektiivin
(2000/60/EY) Suomessa.
Vesistöalue, valuma-alue
Vesistöalue on alue, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen. Valumaalueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään
tavallisesti järven luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan. Valuma-alueella voidaan
tarkoittaa myös vesistöaluetta.
Vesistön säännöstely
Vesistön säännöstelyllä muutetaan vedenkorkeuksia ja virtaamia pato- tai vesivoimalaitosrakenteiden avulla.
Virtaama, Q

Virtaamalla tarkoitetaan uoman poikkileikkauksen läpi kulkevan vesimäärän tilavuutta aikayksikössä (m3/s). Keskivirtaama (MQ) on tietyn havaintojakson keskimääräinen virtaama ja ylivirtaama (HQ) tarkoittaa havaintojakson suurinta virtaamaa.
Yleiseltä kannalta katsoen vahingollinen seuraus
Yleiseltä kannalta katsoen vahingollisilla seurauksilla tarkoitetaan (620/2010, 8 §): 1. vahingollista seurausta ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle; 2. välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen,
tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikaista keskeytymistä; 3. yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikaista keskeytymistä; 4. pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista seurausta
ympäristölle; tai 5. korjaamatonta vahingollista seurausta kulttuuriperinnölle

Liite 2: Tulvariskien ja niiden hallinnan huomioon ottaminen säädösten mukaisissa menettelyissä
Tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen 659/2010 liitteessä A (Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot)
kohdassa 6 määrätään muista tulvariskien hallinnan suunnittelua koskevista säädöksistä seuraavaa:
"Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot:
-- -6.Yhteenveto siitä, millä tavoin tulvariskit ja niiden hallinnassa tarvittavat toimenpiteet on otettu huomioon suunnitelman
kohteena olevaa aluetta koskevissa säädösten mukaisissa menettelyissä:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

laki vesienhoidon järjestämisestä (2004/1299)
maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132)
pelastuslaki (2003/468, korvattu lailla 2011/379 29.4.2011)
terveydensuojelulaki (1994/763)
patoturvallisuuslaki (2009/494)
laki ympäristövaikutusten arvioinnista (1994/468)
laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2005/200)
laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/390)"

Edellä mainittujen säädösten lisäksi tulvariskien hallintaa koskevia määräyksiä on tulvariskien hallintalain ja
-asetuksen lisäksi vesilaissa (587/2011) sekä asetuksessa vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001).
Vuoden 2014 alusta siirryttiin valtioperusteisesta tulvavahinkojen korvaamisesta vakuutuspohjaiseen korvauskäytäntöön. Samalla laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (284/1983) kumottiin.
Tämän jälkeen rakennuksille tai rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle vesistötulvista aiheutuvia vahinkoja
korvataan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista vakuutuksista valtion varojen sijaan. Tulvaturvan sisältävät vakuutukset tarjoavat aiempaan verrattuna laajemman korvaussuojan, koska niistä korvataan vesistötulvien
lisäksi merenpinnan noususta ja rankkasateista aiheutuvia tulvavahinkoja. Vahingonkärsijän kannalta tilanne
paranee, kun korvauksen voi saada huomattavasti nykyistä nopeammin. Toisin kuin valtion korvausjärjestelmässä, myös pienet yritykset voivat saada vakuutuksista korvauksia. Vakuutusyhtiöt tekevät korvauspäätöksen
tulvan poikkeuksellisuuden perusteella hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksen (vesistötulvat) ja Ilmatieteenlaitoksen (merivesi- ja rankkasadetulvat) antamia tulvan toistuvuuslausuntoja.
Hallitus on esittänyt eduskunnalle 3.10.2013 satovahinkolain muutosta niin, että myös satovahinkojen korvaamisessa siirryttäisiin valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään vuoden 2016
alusta lähtien. Yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voidaan jatkossakin myöntää avustusta
valtion varoista. Korvaamisen edellytyksenä on kuitenkin, että tulva on poikkeuksellinen.

Vesilakia voidaan pitää tulvariskien hallintalain ja -asetuksen jälkeen merkittävimpänä tulvariskien hallinnan kannalta.
Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Siihen ei sisälly suuria muutoksia vanhaan vesilakiin verrattuna, varsinkaan tulvien hallinnan osalta. Tavoitteena uudistuksessa oli säädännön selkeyttäminen ja ajanmukaistaminen. Uutta
lakia sovelletaan 1.1.2012 jälkeen vireille tulleisiin hankkeisiin.
Vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä vesilain 2 luvun 7 § mukaan siten,
ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan
saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna.
Vesilain mukaan vesitaloushankkeelle tarvitaan lupaviranomaisen lupa, mikäli hanke voi muuttaa vesistön asemaa,
syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää (3 luku, 2 §) tai
jos hanke on aina luvanvarainen (3 luku, 3 §). Esimerkiksi vesistössä tehtäviä toimenpiteitä vaativat tulvasuojelu- ja

tulvantorjuntarakenteet kuuluvat lain piiriin. Tulvasuojeluhankkeiden vesilain mukaisessa lupaharkinnassa on otettava
huomioon myös tulvariskien hallintasuunnitelmat. Muita vesilain nojalla myönnettyjen lupien perusteella toteutettavia
tulvariskien kannalta merkittäviä hankkeita voivat olla esimerkiksi vesistön säännöstely, voimalaitoksen rakentaminen,
padon rakentaminen ja vesistön ruoppaaminen.
Luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään vesilain 3 luvun 4 §:ssä, jonka mukaan lupa vesitaloushankkeelle
myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille
saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lupaa ei kuitenkaan
saa myöntää jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia
muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa tai suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- ja elinkeinooloja.
Vesilain 18. luvun 3 a § mukaan valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa padotus- ja juoksutusselvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Selvityksessä tarkasteltavia vesitaloushankkeita ovat erityisesti säännöstely, vesistörakenteet ja muut veden määrälliseen hallintaan liittyvät
hankkeet. Selvityksessä on tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena
arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Mikäli padotus- ja juoksutusselvityksen tulokset antavat aihetta,
valtion valvontaviranomainen voi tehdä lupaviranomaiselle hakemuksen vesitaloushanketta koskevien lupamääräysten
tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi.
Vesilaissa (luku 18, 4 §) säädetään lupaviranomaisen mahdollisuudesta määrätä ELY-keskus tai vesitaloushankkeesta
vastaava ryhtymään välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jos poikkeuksellisista luonnonoloista aiheutuva tulva
tai muu vesistön tai vesiolojen muutos voi aiheuttaa yleistä vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle tai suurta vahinkoa
yksityiselle tai yleiselle edulle. Esimerkiksi säännöstelyluvan haltija voidaan velvoittaa poikkeusluvalla poikkeuksellisiin
juoksutuksiin tulvatilanteessa. Mikäli lain nojalla toteutettu toimenpide tai sen laiminlyönti aiheuttaa välitöntä haittaa tai
vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai muulle tärkeälle edulle tai toisen omaisuudelle, voi ELY-keskus valvontaviranomaisena ryhtyä tarvittaviin välittömiin toimenpiteisiin ilman erillistä lupaa (14 luku, 10 §).
Keskivedenkorkeuden pysyvästä muuttamisesta säädetään vesilain 6 luvussa, jota sovelletaan myös rantojen pengerryksiin ja joen perkauksiin. Lupaa näihin toimenpiteisiin voi hakea yksityistä hyötyä saavan kiinteistön omistaja, hyödynsaajien yhteisö, yhteisen vesialueen osakas tai osakaskunta, asianomainen valtion viranomainen tai kunta. Ellei kyse
ole yleisen tarpeen vaatimasta hankkeesta, lupaa ei saa myöntää hankkeelle, josta aiheutuu rantakiinteistön käyttömahdollisuuksien olennaista huonontumista, kohtuutonta haittaa tai vahinkoa hankkeeseen suostumattomalle alueen
omistajalle tai erityisen luonnonsuojeluarvon huomattavaa heikentymistä.
Asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001) mahdollistaa tulvista aiheutuvan vaaran, haitan tai vahingon vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tukemisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi pengerrykset ja jokiuoman
perkaukset. Tuettava toimenpide voi olla valuma-alueella kauempanakin vaaran, haitan tai vahingon ilmenemispaikasta. Valtion varoista voidaan myöntää tukea myös toimenpiteelle, jonka tarkoituksena on vesistön monipuolisen käytön ja hoidon edistäminen, esimerkiksi tulvasuojelun kannalta tarkoituksenmukaisen kosteikon rakentaminen. Tukea
arvioitaessa otetaan huomioon siitä saatava hyöty suhteessa toimenpiteen kustannuksiin. Tuki on ELY-keskuksen harkinnan varaista ja valtion talousarviosta riippuvaa. Käytännössä tuen saaja maksaa kustannuksista vähintään 50 %.
Lailla vesienhoito- ja merenhoitolain järjestämisestä (1299/2004) ja niihin liittyvillä asetuksilla on pantu kansallisesti
toimeen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Ne sisältävät säännökset vesienhoidon suunnittelusta, siihen
liittyvistä ympäristötavoitteista ja viranomaisjärjestelyistä sekä vesien tilan luokittelusta. Vesienhoidon tavoitteena on
suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä.
Manner-Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen, ja kaikille alueille on laadittu ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuonna 2009. Ahvenanmaa tekee oman vesienhoitosuunnitelman. Vesienhoitoalueet ja niiden tehtävät määritellään asetuksessa vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesienhoitosuunnitelmissa on otettava huomioon tulvariskien hallinta ja vastaavasti tulvariskien hallintasuunnitelmissa on otettava huomioon vesienhoidon tavoitteet. Jatkossa näiden
suunnitelmien tarkistukset tehdään samanaikaisesti. Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen on
tässä hallintasuunnitelmassa esitetty toimenpiteittäin niiden kuvauksen yhteydessä luvussa 7.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) säädetään muun muassa rakennuspaikkaa koskevista vaatimuksista
sekä alueidenkäyttöä ja rakentamista ohjaavien kaavojen sisältövaatimuksista. Tulvariskien hallinnan osalta siinä velvoitetaan muun muassa asemakaava-alueen ulkopuolella ottamaan rakennuspaikan kelvollisuutta harkittaessa huomioon mahdolliset tulvan, sortuman tai vyörymän aiheuttamat vaarat, MRL 116 §. Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n
perusteella on annettu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka sisältävät myös tulvariskien hallinnan tavoitteita.
Asemakaava-alueilla rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa (MRL 116 § 1 mom.). Lisäksi rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus soveltuu paikalle; rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai
mahdollisuus sellaisen järjestämiseen ja että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle (MRL 135 §.). Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä
ja naapurin maasta (MRL 116 § 2 mom.). Rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös MRL:n 117 pykälän vaatimukset,
jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on muun muassa huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen
suunnitellun käyttöiän.
Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi (MRL 60 § 1 mom.). Kunnan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan uudistamiseksi
korostuu uusilla, muuttuneilla tulvavaara-alueilla.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioonottaminen kaavoituksessa ja viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet tarkistettiin vuonna 2008 pääteemanaan ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei
tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Lisäksi yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia toimenpiteitä tulisi suosia tulvariskien hallinnassa tulvariskilain ja -asetuksen mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoima tulvariskien ehkäisemiseksi on lisäksi erittäin laaja ja tarjoaa
siten monia eri mahdollisuuksia tulvariskien hallinnan kehittämiseen. Toisaalta on myös varmistettava, että muut maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toteutetut toimenpiteet eivät aiheuta kasvavaa tulvariskiä tai esteitä suunnitelluille tulvariskien hallinnan menetelmille. Asema- yleiskaavoihin on ehdotettu lisättäväksi tulva-alueen rajat. Lisäksi kaavoissa
voitaisiin esittää myös mahdollinen tulvan vesisyvyys, pidätysalueet, tulvatasanteet ja osavaluma-alueiden rajat (Tulvariskityöryhmä, 2009).
Kunnilla ei ole ehdotonta velvoitetta kaavan laatimiseen, vaan se tulee laatia alueiden käytön ohjaukseen liittyvistä
syistä. Tulvariskit voisivat olla esimerkiksi merkittävillä tulvariskialueilla sellainen tekijä, joka johtaisi kaavan laatimistarpeeseen. Kaavamuutoksilla ei kuitenkaan voida velvoittaa jo rakennetulla alueella kiinteistön omistajia suorittamaan
tulvasuojelun vaatimia toimenpiteitä.
Pelastuslaissa (379/2011) ja sitä täydentävässä asetuksessa (407/2011) säädetään onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja väestönsuojelusta. Pelastustoimintaan tulvatilanteessa kuuluu lain 32 §:n mukaan väestön varoittaminen, torjuntatoimet, vaarassa olevien ihmisten tai omaisuuden suojaaminen, ihmisten pelastaminen ja jälkiraivaus
sekä näihin liittyvät johtamis- ja tiedotustehtävät. Uusitussa pelastuslaissa on korostettu omatoimista varautumista ja
muun muassa pelastussuunnitelmien laatimisvelvollisuuksiin on tullut muutoksia siten että suunnitelman laatimisesta
vastaa rakennuksen omistaja ja se tulee laatia entistä pienemmille kohteille. Lisäksi haavoittuvien kohteiden poistumisturvallisuutta pyritään parantamaan. Tärkeä osa pelastuslaitoksen työtä tulviin varautumisessa on yhteistyö elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskusten kanssa pelastustoiminnan ja tulvantorjunnan suunnittelussa. Tämän hallintasuunnitelman liitteessä 3 on esitetty ELY-keskusten, pelastustoimen ja muiden tahojen tehtäväjako tulvatilanteessa. Pelastuslain
4 §:n yleisen velvollisuuden mukaan jokaisen on oltava huolellinen onnettomuuden tai vaaran välttämiseksi sekä 14 §:n
mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan on varauduttava suojaustoimenpiteisiin tulvatilanteessa.

Terveydensuojelulain (763/1994) tavoitteena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden ennaltaehkäisy, vähentäminen ja poistaminen. Tulvariskien hallinta tulisi lain perusteella toteuttaa siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Sosiaali- ja terveysministeriö
vastaa valtakunnallisesta terveydensuojelusta, alueellinen vastuu on aluehallintovirastolla ja kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa alueellaan terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen on laadittava suunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa, kuten esimerkiksi tulvatilanteessa.
Patoturvallisuuslaissa (494/2009) säädetään patojen rakentamisen, kunnossapidon ja käytön turvallisuudesta. Patoturvallisuuslakia täydentää patoturvallisuusasetus (319/2010). Patoturvallisuuslain piiriin eri luokkiin kuuluvia vesistö- ja
jätepatoja on Suomessa noin 480 (Tulvariskityöryhmä, 2009). Näiden lisäksi myös maanpäälliset kaivospadot kuuluvat
lain piiriin. Myös tulvapenkereet kuuluvat lain soveltamisalaan. Patojen turvallisuus- ja luokitteluviranomaisina toimivat
ELY-keskukset, mutta padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Padot on luokiteltu niiden aiheuttaman vahingonvaaran mukaan kolmeen luokkaan. 1luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa
vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain vähäistä vaaraa. Mikäli
padon sortumasta ei aiheudu vaaraa, voidaan pato jättää luokittelematta.
Patoturvallisuuslaissa säädetään pato-onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnasta onnettomuustilanteessa. Korkeimman vahinkovaaraluokan (1-luokan) padoille tulee laatia lain 12 §:n mukaan vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa esitetään padon omistajan toimenpiteet onnettomuustilanteessa. Pelastusviranomaisten vastuulla
on pelastustoiminta sekä pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman laatiminen niille padoille, joille se katsotaan tarpeelliseksi.
Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) eli ns. YVA-laissa säädetään ihmisten terveyteen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen aiheutuvien hankkeiden tai toimintojen arviointimenettelystä. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Lakia sovelletaan hankkeisiin ja suunnitelmiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi veden pilaantumista tai tulvariskin kasvua. Ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava ennen hankkeeseen ryhtymistä ja siinä kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
on säädetty erillisellä asetuksella (713/2006). Merkittävistä tulvariskien hallinnan toimenpiteistä (pato jolle laaditaan
vahingonvaaraselvitys, yli 10 miljoonan kuutiometrin tekoaltaat, suuret säännöstelyhankkeet sekä hyötyalaltaan yli 1000
hehtaarin tulvasuojeluhankkeet) tulee laatia ympäristövaikutusten arviointi jos toteuttajana ei ole viranomaistaho. Siinä
tapauksessa noudatetaan lakia 200/2005 (kts. alla).
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty erillisellä lailla (200/2005) eli
ns. SOVA-lailla ja tätä täydentävällä asetuksella (347/2005). Tulvariskien hallintasuunnitelmassa käsiteltäville hallinnan
toimenpiteille pitää asetuksen (659/2010) mukaan laatia ympäristöselostus. Ympäristöselostus on dokumentti suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisesta todennäköisesti aiheutuvista merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointi tehdään sillä tarkkuustasolla kuin suunnitelmasta riippuen on mahdollista. Ympäristöselostus on esitetty
tämän suunnitelman liitteenä. Keskeiset osat siitä on esitetty myös toimenpiteiden käsittelyn yhteydessä luvussa 7.
Laki vaarallisten aineiden käsittelystä (390/2005) perustuu vuonna 1996 asiasta annettuun EU:n neuvoston direktiiviin
(1996/82/EY). Tällä myös nimellä Seveso II tunnetulla direktiivillä pyritään ehkäisemään vaarallisista aineista aiheutuvia
suuronnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia suojelun korkean tason varmistamiseksi koko yhteisössä. Lain mukaan toiminnanharjoittaja on vastuussa onnettomuuksien ehkäisemisestä ja
niistä ihmisille ja ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamisesta.

Liite 3: Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa ja tulvaorganisaatio
Tulvatilanteiden ennakointi ja toimiminen tulvatilanteessa ELY-keskuksissa
Tulvat aiheuttavat vuosittain Suomessa vahinkoja rakennuksille, tiestölle, maanviljelylle, teollisuudelle ja ympäristölle yleisesti. Vesitilanteen seuranta, tulviin varautuminen ja tulvariskin pienentäminen ovat ELY-keskusten keskeisiä vesivaratehtäviä.
ELY-keskusten tehtävät tulvatilanteiden hallinnassa on määritelty laissa tulvariskien hallinasta (620/2010) sekä asetuksessa tulvariskien hallinnasta (659/2010).
Tämä selvitys liittyy tulvantorjunnan toimintamalliin, jossa ohjeistetaan normaaliolojen vesitilanteen seuranta, tulvatilanteeseen varautuminen, ennakkoon tehtävien töiden toteuttaminen ja toiminta poikkeuksellisissa tulvatilanteissa.

1.

Yleistä

Tulvien aiheuttamien haittojen/vahinkojen estämiseen tai vähentämiseen voidaan vaikuttaa monin eri keinoin mm.:
 vesitilanteen seurannalla ja seurannan perusteella tehtävillä operatiivisilla toimenpiteillä
 tulvatilanteiden etukäteissuunnittelulla ja varautumisella
 ennakkoon toteutettavilla tulvasuojeluhankkeilla
 aktiivisella tiedottamisella tulvariskialueilla
 omatoimisesta varautumisesta muistuttamalla
 asiantuntija-avun antamisella pelastus- ja muille viranomaisille sekä varautumiseen että tulva- ja pelastustilanteeseen liittyen.
Tulvariskien hallinnan suunnittelu voidaan jakaa kolmeen "koriin":
1. Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan merkittäville tulvariskialueille tulee laatia tulvavaara ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat (raportointi EU:lle)
2. Muille tulvariskialueille laaditaan tarvittavat suojaussuunnitelmat ja toteutetaan ennakkoon tulvariskiä pienentävät hankkeet
3. Paikalliset tulva-alueet, joissa vahingot ovat pienehköjä ja paikallisia. Näille alueille laaditaan suojaussuunnitelmia ja toteutetaan suojaushankkeita resurssien antamien mahdollisuuksien mukaan.
Usein näissä hankkeissa kunnat ovat keskeisessä roolissa ja ELY -keskus toimii asiantuntijan roolissa.
Tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Piententulva-alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelun tekee ensisijaisesti kiinteistön omistaja tai kunta niin halutessaan.
Valmiussuunnittelusta kunnan alueella vastaa ao. kunnat ja eri viranomaiset omien tehtäväkenttien osalta.

2.

Vesitilanteen seuranta

ELY-keskuksilla on käytössään hydrologinen havaintoverkosto, joka mahdollistaa vedenkorkeuksien ja virtaamien
jatkuvan seurannan. Valtakunnallisten asemien lisäksi toiminnassa on lukuisia alueellisia vedenkorkeus- ja virtaama-asemia. Valtaosa asemista on automaattisia ja niiden tiedot tallentuvat suoraan HERTTA–tietojärjestelmään.
Vesitilanteen seurannassa käytetään Suomen ympäristökeskuksen vesistöennustejärjestelmää, jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään
ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja -ennusteita,
säätutkan sadetietoja sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. Vesistömalli simuloi aluesadantaa, lumipeitettä, haihduntaa maalta ja järvistä, painannevarastoja, maankosteutta, maan pintakerroksessa liikkuvaa vettä, pohjavettä,
valuntaa sekä järviä ja jokia. Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti
useita kertoja vuorokaudessa.

Sateista tai lumen sulannasta voi aiheutua taajama-alueille erittäin nopeasti kehittyviä hulevesitulvia. Hulevesitulvien
torjunnasta vastaa pääasiassa kunta/ kaupunki ja pelastusviranomainen, ELY-keskus antaa asiantuntija apua vesitilanteen kehittymisestä ja mm. suojausrakenteiden käytöstä. Kunnat pyrkivät omilla toimillaan ottamaan huomioon
hulevesitulvariskin ja kehittämään alueita siten että merkittäviä riskikohteita olisi mahdollisimman vähän. Lisäksi
kunnat laativat tarvittavat suunnitelmat havaituille hulevesitulvariskialueilla.
Lumen nopea sulaminen ja pitkät sadejaksot tai rankkasateet aiheuttavat kaikissa vesistöissä tulvatilanteita. Erityisesti niillä alueilla, joilla lumen sulamisesta aiheutuva kevättulva aiheuttaa suurimman virtauksen, tulee seurata lumitilanteen kehittymistä ja etenkin lumen vesiarvoa kevääseen saakka. Tarvittaessa tulee tehdä täydentäviä lumilinjamittauksia yhteistyössä SYKEn asiantuntijoiden kanssa.
Monilla vesistöillä jääpadot aiheuttavat vuosittain ongelmia. Jään paksuuden kehittymistä tulee seurata jäänpaksuusmittauksin sopivilla jokijaksoilla ja tarvittaessa tarkkaa harkintaa käyttäen hyödyntää jääsahaa helpottamaan
jään purkautumista riskialueilla. Jään sahauksessa tulee vesistön käyttäytyminen tuntea tarkoin, jotta ei aiheuteta
vahinkoa alapuoliselle vesistölle. Jään paksuusmittauksista on hyvä sopia SYKE:n kanssa, jotta mittauksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.
Hyyde aiheuttaa usein ongelmia ja sen kehittymistä on syytä seurata alkutalvesta lähtien. Seuranta tapahtuu veden
lämpötilaa seuraamalla ja myös vedenkorkeushavaintoja seuraamalla. Mikäli vedenkorkeus vaihtelee tavanomaista nopeammin tai normaalista poikkeavalla tavalla, voi kyseessä olla hyyteen aiheuttama padotus. Hyydetulvien torjunta on erittäin haastavaa ja sen vuoksi ripeä toiminta mahdollistaa hyvät mahdollisuudet pienentää tai estää
vahinkojen syntymisen.
Maapainanteissa olevan tai maahan sitoutuneen veden määrän sekä pohjaveden korkeus tiedot ovat myös tietoja
joita tulee seurata läpi vuoden esim. vesistöennustemalleista. Tietoja seuraamalla ymmärtää helpommin erilaisia
tulvatilanteita ja niiden muodostumisia ja lisäksi näin syntyy "näppituntuma" hydrologisesta kierrosta, sen vaiheista
ja niiden keskinäisistä sidonnaisuuksista.
Vesistöennustemallissa on esitettynä myös aikaisempien vuosien havainnot taustatietoina ja kyseisen vuoden arvoja on hyvä aina verrata taustatietoihin jolloin tilanteen poikkeuksellisuutta on helppo arvioida.

3.

Toiminta ennen tulvaa ja tulvatilanteessa

Ennen tulvaa tehtäviä toimintoja ovat hydrologinen seuranta ja maastossa tehtävät havainnoinnit kuten jään paksuuden, hyyteen muodostumisen ja lumen vesiarvon mittaaminen. Lisäksi ennen tulvaa on huolehdittava säännöstelyaltaiden tarkoituksen mukaisesta käytöstä ja tulvaveden pidättämisestä, jään sahauksesta, hyydepuomien asentamisesta, tiedottamisesta, viranomaisyhteistyöstä jne. Keskeisin ja ehkä kaikkein tärkein tehtävä on toteuttaa tulvantorjunnan toimintaohjeiden eri asiakohdissa esitetyt toimenpiteet kuten oman organisaation kokoonpanon varmistaminen, yhteystietoluetteloiden ajantasaisuus ja varmistaa viranomaisyhteistyön toimivuus eri viranomaisten
kanssa.
Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä. Ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla. Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö. Pelastustoimi suorittaa tulvatilanteessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät,
joita on pidettävä pelastuslain mukaan kiireellisinä. Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muutaman tunnin
kuluessa. Ratkaisuun vaikuttaa toisaalta myös vahinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus.
Tulvariskien hallitsemiseksi käytettäviä keinoja ja tehtävien jakoa on kuvattu tulvariskityöryhmän raportin liitteessä
2 (2009). Kyseinen kuvaus on tulvantorjunnan toimintaohjeissa kohdassa muut viiteaineisto/Tulvariskivyörymän raportti, liite 2.
Jää- ja hyydepatojen poistaminen kaivamalla tai räjäyttämällä
ELY-keskuksella on vesilain nojalla oikeus jäätymisestä tai jäästä johtuvan vahingon tai haitan estämiseksi räjäyttää
jäätä tarpeellista varovaisuutta noudattaen, asettaa tilapäisiä puomeja tai suorittaa muita välttämättömiä toimenpiteitä (VL 18 luku 5 §). Vastaava oikeus on laitoksen tai rakenteen omistajalla. Jääesteen poistaminen räjäyttämällä
on tehtävä niin, ettei kalakantaa sanottavasti vahingoiteta eikä yleistä tai yleisesti käytettyä talvitietä ilman pakottavaa tarvetta katkaista. Räjäyttämisestä on etukäteen ilmoitettava poliisille ja alueelliselle ELY-keskukselle.

Ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet on edellä esitettyyn vesilain kohtaan perustuen yleensä olleet ELY-keskusten
vastuulla.
ELY-keskus voi myös tehdä perustellun esityksen pelastusviranomaiselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin padon räjäyttämiseksi. Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa virka-apupyynnön tekoa puolustusvoimille tai tämän tapaisiin
räjäytyksiin erikoistuneelle räjäytysfirmalle. Koska jääpadon purkaminen voi aiheuttaa vahinkoja purkautuessaan
alapuolisessa vesistössä, ovat räjäytystyöt pyrittävä saamaan pelastusviranomaisen johdolla tehtäväksi työksi, ELYkeskuksen viranomaisen toimiessa asiantuntijana ko. tehtävässä.
Jää- ja hyydepatoja voidaan poistaa myös kaivamalla. Työssä tulee huomioida paikalliset olosuhteet ja noudattaa
erityistä varovaisuutta. Kaivutyössä riskinä on kaivinkoneen joutuminen jään ja veden saartamaksi.
Jääkannen syntymisen edistäminen jääpuomilla tai virtaamaa säätämällä
Vesistöissä voi olla syksyisin ongelmia jääkannen muodostumisessa ja sen seurauksena muodostuu hankalasti
hallittavia hyydetulvia. Jääkannen muodostumista voidaan nopeuttaa jääpuomituksilla ja hidastamalla virtausnopeutta jääkannen muodostumisen ajankohtana.
Puomituksien toteutukset voivat kuulua ELY-keskukselle, jos hyyde aiheuttaa ongelmia esimerkiksi valtion hallinnassa olevien vesilain mukaisten lupien velvoitteiden toteutumiselle (esim. Kymijoen virtaamajako). Mikäli hyydöt
liittyvät voimalaitoksen tai muun vastaavan toiminnan varmistamiseen, puomituksista vastaa voimayhtiö tai muu
toiminnanharjoittaja. Jokiveden lämpötilan seuranta ja virtausnopeuden hidastaminen oikea-aikaisesti ovat keskeisiä keinoja jääkannen aikaansaamiseksi.. Usein lupapäätöksissä on erikseen sallittu lyhytaikainen virtaaman muuttaminen hyydön haittojen poistamiseksi, vaikka lyhytaikaissäätö muilta osin ei olisikaan mahdollista.
Muita tavanomaisesta hieman poikkeavia pelastusviranomaisen johdolla tehtäviä toimenpiteitä ovat mm:
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Tilapäisen penkereen tekeminen ja veden pumppaus
Tilapäisen purku-uoman tekeminen jossa vedestä arvellaan olevan vain vähäistä haittaa
Tulvavesien pidättäminen tai viivyttäminen valuma-alueella

Muut tehtävät

Hulevesitulvat
Hulevesitulvat ovat tapahtumina nopeita ja yleensä johtuvat rankkasateista. ELY-keskukselle ei kuulu hulevesitulviin
liittyviä toiminnallisia tulvantorjuntavastuita. ELY-keskus kuitenkin osallistuu tarvittaessa pelastustoimintaan antamalla asiantuntija-apua pelastustoimenpiteisiin liittyvässä työssä esimerkiksi vesitilanteeseen liittyvän tiedotuksen
ja ympäristövahinkojen vaikutusten arvioinnin osalta.
Sadetapahtuman ennakoiminen ja paikallistaminen on käytännössä erittäin vaikeaa. Tulvavahinkojen estäminen,
niissä tapauksissa joissa alue on altis hulevesitulville, on ennakkotoimenpitein harvoin mahdollista. Meri- ja hulevesitulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi voidaan tulvatilanteessa käyttää pelastustoimintaan
kuuluvia toimenpiteitä kuten evakuointia ja tilapäisiä tulvasuojelurakenteita, ja muita toimenpiteitä, joita esimerkiksi
kiinteistöjen omistajat toteuttavat osana omaa varautumisvastuutaan (Tulvariskityöryhmän raportti). Pelastuslaitos
voi oman priorisointinsa mukaan myös osallistua tulvaveden pumppaukseen.
Tietojärjestelmien ylläpito
Poikkeuksellisten tulvien aikaan ja niiden jälkeen on syytä varata resursseja tietojen keräämiseen ja tallentamiseen
veden leviämisestä eri alueilla. Tarvittaessa on syytä hyödyntää maa- ja metsätalousministeriön ja maanmittauslaitoksen tekemää yhteistyösuunnitelmaa "ilmakuvaus äkillisten metsätuhojen ja tulvien yhteydessä", jonka mukaisesti
maanmittauslaitos järjestää lentokuvaukset tulva-alueilta nopealla varoitusajalla.
Tiedot tapahtuneista tulvista kootaan SYKE:n ja ELY-keskuksien ylläpitämään tulvatietojärjestelmään, joka koostuu
tietokannasta ja paikkatietojärjestelmästä. Järjestelmän tietosisältöön kuuluvat tällä hetkellä havaitut ja määritetyt
tulvavedenkorkeudet ja -virtaamat, havaitut ja määritetyt tulva-alueet sekä suositukset alimmista rakentamis-korkeuksista.

Poikkeuksellisista tulvatilanteista tiedottaminen
Maa- ja metsätalousministeriö päivystää jatkuvasti numerossa 0400 280 599, Virve 0455 280 6005. MMM:lle ja
SYKEn vesistömalliryhmälle (vesistomallit@ymparisto.fi) on syytä aina tehdä ilmoitus kun on kyseessä poikkeuksellinen tulvatapahtuma. Ilmoitus on syytä laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: mmmpaivystys@mmm.fi.

Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa
ELY-keskus
Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä. Myös ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla, yhteistyössä kuntien ja toiminnanharjoittajien kanssa. ELYkeskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta, tulviin varautuminen ennen tulvia sekä vesistön käytön valvonta. Näitä ovat:





vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen
ennakkotorjuntatoimenpiteet, kuten jäänsahaus, hiekoitukset
säännöstelyn ohjaus ja poikkeuslupien hakeminen
asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville yhteisöille tai yksityisille
mm. seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko ja vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin

ELY-keskus huolehtii omaan toimialaansa kuuluvasta tiedottamisesta tulvatilanteen kaikissa vaiheissa.
ELY-keskus huolehtii toimialallaan tehtävästä tulvariskien hallinnasta myös sen jälkeen, kun pelastusviranomainen
on käynnistänyt pelastustoiminnan ja ottanut pelastustoiminnasta pelastuslain mukaisen johtovastuun. Tulvatilanteessa ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu:






pitää yllä alueellista tulvatilannekuvaa,
antaa asiantuntija-apua pelastustoimintaan ja
pitää huolen muun muassa tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta siten, että eri turvallisuustekijät otetaan
huomioon niin kuin siitä erikseen säädetään, sekä antaa asiantuntija-apua ympäristövahinkojen vaikutustenarvioinnissa.
isoja vahinkoja aiheuttaneen tulvatilanteen jälkeen ELY-keskus antaa asiantuntija-apua eri viranomaisille
ja alueen väestölle ympäristön kunnostamiseen liittyvissä tehtävissä.

Huomattavaa on, että jos ELY-keskus tekee tulvantorjuntatöitä, työt jatkuvat, vaikka johtovastuu siirtyisikin pelastuslaitokselle.

Kuva 1. ELY-keskuksen tulvatorjuntaorganisaation tehtäväkaavio.

Kuva 2. Tulvaorganisaatio Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (1.4.2016)

Pelastusviranomainen
Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö. Pelastustoimi suorittaa tulvatilanteessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät, joita on pidettävä pelastuslain mukaan kiireellisinä. Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muutaman tunnin kuluessa. Tähän vaikuttaa myös vahinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus.
Pelastusviranomaisen vastuulla on:
 toiminnan suunnittelu ja johtaminen poikkeuksellisissa tulvatilanteissa sekä pelastustoiminta
 tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia
sekä kokonaiskuvan muodostaminen
 kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim. tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko)
 yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai penkereiden
katkaisut)
 johtovastuu siirtyy pelastusviranomaiselle silloin, kun tulvantorjunta muuttuu pelastustoiminnaksi.
Varsinaiseen pelastustoimintaan kuuluvat väestön evakuointi tai kohteiden suojaaminen hiekkasäkein ja muin tilapäisrakentein sekä tulvaveden pumppaus. Pelastustoiminnan käynnistyttyä tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä sekä tehtävien antamisesta eri toimialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pelastuslaitos ottaa johtovastuun oman harkintansa mukaisesti ja voi
lopettaa johtovastuunsa merkittävän uhan väistyessä, jolloin sovitaan tilanteen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä,
esimerkiksi seurantavastuista. ELY-keskus ja kunta voivat kuitenkin aina esittää pelastuslaitokselle johtovastuun
ottamista, jos tilanteen hoitaminen sitä edellyttää esimerkiksi merkittävän tulvavaaran vasta uhatessa tai aiemmin
hoidetun tulvatilanteen hankaloituessa uudelleen.
Kunta

Kunta on tulvatilanteessa keskeinen toimija. Kunnan vastuulla on suojella omia rakenteita ja toimintaa sekä tukea
pelastusviranomaisia tulvasuojelussa. Kunnan tehtävänä on tukea ja auttaa pelastusviranomaisia tulvasuojelussa.
Kunnan keskeisiä tehtäviä tulvatilanteessa ovat:
 kunnan omaisuuden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyhteyksien
suojeleminen
 esim. evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen
 työvoiman sekä tulvantorjuntaa ja pelastustoimintaa varten tarvittavan kaluston luovuttaminen tarvittaessa
pelastusviranomaisen käyttöön
Tulvakeskus
Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus vastaa vuoden 2014 alusta tulvien ennustamisesta, tulvavaroituksista ja valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä. Tulvakeskus vastaa myös
näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten yhteistyönä toimitettu
vesi-/tulvatilannekuva on verkossa osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.
SYKE:n ja Ilmatieteenlaitoksen yhteinen verkko-osoite on http://tulvakeskus.fi, josta on linkit palveluihin. Viran-omaisille varoitukset ovat lisäksi saatavilla LUOVA-järjestelmästä.
Tulvakeskus tuottaa seuraavat palvelut:
 Vesistötulvat
o Varoitukset (SYKE)
o Vesitilanne ja ennusteet (SYKE)
o Tulvakartat (SYKE ja ELY)
 Rankkasadetulvat
o Varoitukset (IL)
 Merivesitulvat
o Varoitukset (IL)
o Meriveden korkeusennuste (IL)
o Tulvakartat (SYKE ja ELY)
Vesistötulvien toistuvuuksien lausunnoista vastaa Suomen ympäristökeskus, merivesi- ja rankkasadetulvien osalta
lausunnoista vastaa Ilmatieteenlaitos. Lausuntoja voivat pyytää sekä vakuutusyhtiöt että yksityisen henkilöt. Lausunnot ovat maksullisia. Ilmatieteen laitoksella on rankkasadetulvien osalta puhelinpalvelumenettely ja lausunnon
voi saada puhelimitse. Tarvittaessa SYKE on yhteydessä ELY-keskuksiin lisätietojen saamiseksi vedenkorkeuksista, virtaamista ja tulvan poikkeuksellisuudesta. Näissä tapauksissa voi olla tarpeen, että ELY-keskuksen edustaja
käy tulvapaikalla tarkastamassa tilanteen. ELY-keskus voi laskuttaa SYKEa aiheutuneista lisäkustannuksista. Kustannukset tulee arvioida ennalta ja SYKE varmistaa lausunnon pyytäjän maksuhalukkuuden lisäselvityksistä.
Tulvakeskus seuraa vesi- ja säätilanteen kehitystä, tuottaa ja välittää vesitilannekuvaa kaikille käyttäjäryhmille. Normaalioloissa Tulvakeskuksella on jatkuva päivystys ja tuotanto. Lievissä tai merkittävissä häiriötilanteissa (turvallisuutta mahdollisesti heikentävä tulvantilanne), Tulvakeskuksessa siirrytään kohotettuun valmiuteen. Vakavissa häiriötilanteissa (laaja-alainen ja / tai poikkeuksellisen voimakas tulvatilanne, jolla merkittäviä vaikutuksia yleiseen turvallisuuteen) Tulvakeskuksessa siirrytään erityistilanne valmiuteen.
Tulvakeskuksen päivystys muodostuu normaalitilanteissa IL:n 24/7 LUOVA-päivystyksestä ja SYKEn vesistötulvapäivystyksestä. SYKEssä on vesistötulvien ennakointia, varoittamista ja tilannekuvan ylläpitoa varten 24/7 toimiva
varallaolopäivystys, jonka käynnistyessä Tulvakeskus siirtyy kohotettuun valmiuteen. Tulvakeskus siirtyy tarvittaessa kohotettuun valmiuteen myös vastaavissa merivesi- ja hulevesitulvatilanteissa, jolloin IL:n päivystystä vahvistetaan.
Poikkeuksellisissa vesioloissa ja huomattavissa vahinkoriskitilanteissa perustetaan Tulvakeskuksen erityistilanneryhmä, joka tuottaa valtakunnallisen tulvatilannekuvan yhteistyössä ELY-keskusten ja pelastusviranomaisten
kanssa.
Tulvatilannekuva kokoaan alueellisen ja paikallisen tiedon ja sisältää:


tiedot tulvatilanteesta ja sen kehittymisestä









tiedot käynnistetyistä ja tarvittavista toimenpiteistä
tiedot tulvan aiheuttamista vahingoista
vahinkoennusteen
sääennusteen
tulvaennusteen
tiedot tehdyistä ja suunnitelluista viestintätoimenpiteistä
yhteydenpidosta viranomaisiin.

Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistajan ja haltijan/asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan sekä auttaa
naapureita mahdollisuuksien mukaan. Asukkaan ja kiinteistön omistajan on ensisijaisesti huolehdittava, ettei hän
itse jää tulvavaaraan ja mahdollisuuksien mukaan tulee auttaa naapuria pelastautumaan tulvalta. Kiinteistön omistajan on huolehdittava irtaimistostaan siirtämällä kastumisvaarassa oleva irtain omaisuus suojaan (ylempiin kerroksiin tai pois tulva-alueelta). Kiinteistön omistaja voi myös vakuuttaa rakennuksen tulvavahinkojen varalle. Kiinteistön
omistaja voi myös suojata rakennuksen ja irtaimiston tilapäisin tai pysyvin suojauksin omatoimisesti.
Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulvatilanteissa. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön tulviin liittyen viranomaiskokoonpanoja, joista käytetään eri alueilla hieman eri nimityksiä. ELY-keskukset huolehtivat tulvatilanteiden
varautumisvaiheessa viranomaisryhmän koolle kutsumisesta ja tarvittavasta yhteydenpidosta Tulvakeskuksen
kanssa. Ryhmässä alueen pelastustoimi saa tarvitsemansa tiedot päättääkseen siitä, milloin ja missä pelastuslain
mukainen pelastustoiminta aloitetaan. Ryhmä voi myös kokoontua säännöllisesti tiettynä ajankohtana vuosittain.
ELY-keskus ja muut viranomaiset toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuutena edistävät onnettomuuden seurausten tehokasta torjuntaa.

