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Alkusanat
Pyhäjoen vesistöalueelle on tehty tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma vuonna 2009. Pyhäjoen vesistöalueella ei ole tulvariskien hallintalain mukaisesti luokiteltuja kansallisesti merkittäviä tulvariskialueita, mutta
vuonna 2013 sattuneen jääpatotulvan jälkeen perustettiin tulvariskien hallinnan ohjausryhmä ja aloitettiin tulvariskien hallinnan suunnittelu myös Pyhäjoen vesistöalueella.
Pyhäjoella pahimmat tulvakohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan asutusalueille Pyhäjoelle ja Merijärvelle,
missä ongelmia aiheuttavat jääpadot sekä suuret virtaamat. Pyhäjoen ranta-alueille on toteutettu lukuisia
pengerryshankkeita, joiden merkitys tulvasuojelulle on suuri. Penkereiden murtumisen seurauksena veden
alle jäävän alueen suuruus on arvioitu Pyhäjoen taajaman läheisyydessä sekä Merijärvellä. Tulvapenkereitä
olisi tärkeä ylläpitää ja kunnostaa, sillä tulevaisuudessa tulvatilanteita voi sattua yhä enemmän myös roudattomana aikana, jolloin penkereiden murtumariski on suurempi.
Tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä monin tavoin, jotka vaihtelevat tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä toimintaan tulvatilanteessa. Pyhäjoen vesistöalueella toimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoinnissa on keskitytty jääpatotulvatilanteisiin ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen. Tässä suunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet Pyhäjoen vesistöalueella esimerkinomaisesti ja ne tarkentuvat varsinaisen toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä
jatketaan mm. maankäytön suunnittelua ja rakentamisen ohjausta kaavoituksen avulla. Tulvatietojärjestelmä
sekä laaditut tulvavaara- ja tulvariskikartat toimivat suunnittelun tukena, jonka lisäksi myös asukkaiden omatoimista varautumista pidetään tärkeänä.
Varsinaisessa tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelussa on keskitytty jääpatojen aiheuttamiin tulviin ja niiden
ehkäisyyn. Jo nykyisinkin käytössä olevia toimenpiteitä ovat jäänsahaukset ja jäänpaksuusmittaukset. Suunniteltuja lyhyenajan toimenpiteitä ovat Pyhäjoen alaosan ruoppaukset ja perkaukset, jäiden kulun varmistaminen ja jääpatojen synnyn ehkäiseminen sekä Pyhäjoen alaosan pengerrykset, tonttien ja teiden korotukset.
Pitkänajan toimenpiteinä on nähty tulvatasanteiden ja -uomien toteuttaminen, lisäruoppaukset ja -perkaukset,
uusien tulvasuojelupenkereiden rakentaminen, mutta myös vanhojen asutusta suojaavien tulvasuojelupenkereiden kunnossapito. Näiden lisäksi mukaan voidaan lukea myös Haapajärven säännöstelyn kehittäminen.
Tulvariskien hallinnan valmiustoimiksi on esitetty tulvaennusteiden käyttöä, tulvaorganisaation toiminnan varmistamista, tulvaviestintää ja sen kehittämistä, valmius-, pelastus ja evakuointisuunnitelmien tekoa ja ylläpitämistä sekä konkreettisten tulvatorjunnan harjoituksien järjestämistä ja kehittämistä. Tulvatilanteessa tehtäviä toimenpiteitä ovat olleet lähinnä yksittäisten kohteiden suojaamiseen käytettävien tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen sekä syntyneiden jääpatojen purkaminen, jotka ovat mukana myös tässä
hallintasuunnitelmassa. Tulvan jälkitoimenpiteiksi on määritelty tehtävät puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteet sekä tulvavahinkojen arviointi myös paikallisen asukkaan näkökulmasta.
Tulvien hallitseminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä. Osaa Pyhäjoen alaosalle suunnitelluista lyhyenajan toimenpiteistä on jo lähdetty viemään eteenpäin ja niiden tarkempi suunnittelu on käynnissä. Muiden
toimenpiteiden osalta toimintaa jatketaan ja kehitetään sekä suunnitellaan pidemmällä aikavälillä. Suunnittelun tueksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyysi näkemyksiä, tietoa ja kokemuksia tulvariskien hallinnasta
tämän hallintasuunnitelman kuulemisen aikana 25.2.–1.4.2016. Pyhäjoen tulvariskien hallintaan ja kuulemiseen liittyvä materiaali on saatavilla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internetsivuilla www.ely-keskus.fi.
Tämä tulvariskien hallintasuunnitelma on koottu Ramboll Finland Oy:n toimesta.
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Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) on nimetty 21 valtakunnallisesti merkittävää tulvariskialuetta. Valtakunnallisesti merkittävien tulvariskialueiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut muita tulvariskialueita, joita on Pohjois-Pohjanmaalla mm. Pyhäjoen, Siikajoen ja
Kiiminkijoen vesistöalueilla (Kuva 1-1). Myös näille vesistöalueille laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi. Tämä
tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus) ympäristövastuualueella Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ohjausryhmän ohjauksessa.
Suunnitelmassa esitetään alueelle ehdotetut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi
perusteluineen sekä viranomaisten toiminnan kuvaus tulvatilanteessa. 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 keväällä 2016.

Kuva 1-1. Tunnistetut tulvariskialueen Pohjois-Pohjanmaalla.
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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. Hallintasuunnitelmassa määritetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä
näiden toteuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon
tavoitteet.

2.1

Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:
1)
2)
3)

Tulvariskien alustava arviointi
Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen
Tulvariskien hallintasuunnitelman tekeminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit PohjoisPohjanmaalla. ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt valtakunnallisesti
merkittävät tulvariskialueet (Kalajoen vesistöalueella Alavieskan ja Ylivieskan väli sekä Iijoen vesistöalueella Pudasjärven keskusta). Tulvariskialueita Pohjois-Pohjanmaalla tunnistettiin merkittävien tulvariskialueiden lisäksi Lestijoen, Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen, Oulujoen sekä Kiiminkijoen vesistöissä (kuva 1-1). Näiden vesistöalueiden
osille on laadittu omat erilliset tulvavaara- ja riskikartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se
voi aiheuttaa. Viimeiset kartat ovat valmistuneet marraskuussa 2015.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään yhdessä sidosryhmien kanssa sovitut tulvariskien hallinnan tavoitteet
ja toimenpiteet tulvavahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle. Tarkastelussa on koko riskienhallinnan ketju tulvien ehkäisystä jälkihoitoon ja korvauksiin eli suunnitelmissa on tarkasteltu muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista
sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi on selvitetty tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen, perkauksiin ja pengerryksiin. Toimenpiteitä valittaessa on
mahdollisuuksien mukaan pyritty vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kun tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja.
Toimenpiteitä selvitettäessä ja valittaessa tulvariskien hallinnan keinoja on tarkasteltu toimenpiteiden hyötyjä, kustannuksia sekä mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Suunnittelu on tapahtunut vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden
ja toiminnanharjoittajien sekä etutahojen kanssa. Toimenpiteet on sovitettu yhteen vesienhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Eniten on tarkasteltu jääpatojen torjuntaan tähtääviä toimenpiteitä.
Tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat valmistuneet Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoen (http://ymparisto.fi/trhs/Kalajoki), Iijoen (http://ymparisto.fi/trhs/Iijoki), Siikajoen (http://ymparisto.fi/trhs/Siikajoki), Kiiminkijoen (http://ymparisto.fi/trhs/Kiiminkijoki) sekä Pyhäjoen (http://ymparisto.fi/trhs/Pyhajoki) vesistöalueille.

2.2

Tulvariskien hallinnan ohjausryhmä ja sen tehtävät

Pyhäjoen vesistöalueelle on perustettu tulvariskien hallinnan ohjausryhmä (Taulukko 2-1), jonka ensimmäinen kokous pidettiin 12.12.2013. Ohjausryhmän tehtävänä on viranomaisten yhteistyön järjestäminen ELY-keskusten,
maakuntien liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimen kesken sekä muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun vuorovaikutuksen avulla. Ohjausryhmä on asettanut tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsitellyt
tarvittavat selvitykset ja hyväksynyt ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi. (Laki tulvariskien hallinnasta 16§).
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Taulukko 2-1. Pyhäjoen vesistöalueen ohjausryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat.
Organisaatio
Pyhäjoen kunta
Kärsämäen kunta
Oulaisten kaupunki
Haapaveden kaupunki
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Koskienergia Oy
Haapajärven järjestely-yhtiö
Ryytinsuon pengeryhtiö, Haapavesi
Hirsisaaren pengeryhtiö, Oulainen
Merijärven pengeryhtiö, Merijärvi
Kalaputaan pengeryhtiö, Merijärvi
Uimussuvannon pengeryhtiö, Pyhäjoki
Siikanivan etelä- ja pojoispengeryhtiö, Pyhäjoki
Pyhäjoen Kaukonalue
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2.3

Ohjausryhmän kokouksiin osallistuneet henkilöt
Antero Tiirinki, Pirkko Tuuttila, Teuvo Luoto
Esko Hämäläinen
Markku Ketonen, Heikki Yliniemi, Jarkko Vilppola
Antti Mustaparta
Kauko Himanka, Jarmo Myllymäki
Reijo Latvala
Esko Jääskelä
Kyösti Ahola
Martti Raudaskoski
Jorma Nivala, Jouni Pahkasalo
Heikki Kalapudas
Keijo Nikula, Paavo Peltomaa
Aino Pyhäluoto
Kim Bruun-Riegels
Erkki Partala, Olli Kiviniemi
Miikka Annunen, Olli Utriainen, Kaisa Kettunen, Veli-Pekka Latvala

Tiedottamisen, sidosryhmäyhteistyön ja kuulemisen järjestäminen

Tiedottamisen tavoitteena on ollut lisätä toimijoiden ja kansalaisten tietoa tulvariskien hallinnasta, kuten tulvavaaraja -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. Tiedottaminen on koskenut mm. tulvariskien hallintasuunnitelman laatimista kuulemisineen ja muita osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Myös suunnitelman valmistumisesta on tarkoitus
tiedottaa mahdollisimman laajasti.
Sidosryhmät ovat tahoja, joiden toimintaan tulvariskien hallinnan suunnittelu saattaa vaikuttaa ja/tai jotka voivat vaikuttaa toimenpiteisiin ja niiden toteutumiseen. Tulvariskien hallinnassa on pyritty yhteistyöhön eri sidosryhmien
kanssa koko suunnitteluprosessin ajan. Läheistä yhteistyötä on tehty ohjausryhmän jäsenien ja heidän taustaorganisaatioidensa kanssa. Ohjausryhmän ulkopuoliset asiantuntijat ja keskeiset intressiryhmät, kuten vesienhoidon
yhteistyöryhmä, vesialueiden omistajat, elinkeinonharjoittajat ja kansalaisjärjestöt, on otettu huomioon mm. toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Tulvariskialueen asukkaille ja yrityksille on tarjottu mahdollisuus esittää
näkemyksiään mm. esittely- ja neuvottelutilaisuudessa. Muita vesistöalueen toimijoita on informoitu median, internetin ja kuulemisten avulla.
Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta ja lyhyenajan toimenpiteiden tarkempaa suunnittelua esiteltiin Pyhäjoella
yleisötilaisuudessa 25.2.2016. Hallintasuunnitelmasta nostettiin esille mm. työn etenemisen vaiheita, hallintasuunnitelman tavoitteet ja painopisteet toimenpiteiden suunnittelussa. Lisäksi esiteltiin tulvakartoituksen periaatteita sekä
tulvavaara- ja tulvariskikarttoja. Eniten keskustelua herätti tarkempi toimenpidesuunnittelu.
Pyhäjoen vesistöalueen väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta
kolmessa eri vaiheessa. Suunnittelutyön alkuvaiheessa järjestettiin kysely 13.1.–31.1.2014 välisenä aikana. Kysely
toteutettiin eHarava.fi -palvelun avulla. Kyselyssä käsiteltiin tavoitteita ja toimenpiteitä ja asukkaat saivat merkitä
kartalle esim. havaitsemiaan jääpatopaikkoja jokivarressa. Kyselyn vastaukset vaikuttivat toimenpiteiden suunnitteluun. Toinen kuuleminen järjestettiin 24.3.–15.4.2015 koskien Pyhäjoen vesistöalueelle tehdyn toimenpideluonnoksen valmistumista ja tällöin asukkailta kysyttiin mielipidettä luonnoksessa esitetyistä tulvasuojelutoimenpiteistä. Kolmas kuuleminen järjestettiin 25.2.–1.4.2016 koskien tulvariskien hallintasuunnitelman valmistumista. Kuulemisista
on ilmoitettu ELY-keskuksen internetsivuilla, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Twitter-tilillä (@POPtulvat) sekä
ilmoitettu paikallislehdissä. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internetsivuilla (www.ely-keskus.fi) sekä ymparisto.fi-sivuilla.
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2.4

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 Pyhäjoen vesistöalueelta. Palautteissa oli kuitenkin ehdotus Pyhäjoen Haapakosken
ympäristön lisäämisestä merkittäviin tulvariskialueisiin, mutta ELY-keskuksen mukaan ehdotettu alue ei täytä tulvariskien hallinnasta laaditun lain (620/2010) edellytyksiä. Eniten lausuntoja saatiin kunnilta ja muita lausuntojen ja
kannanottojen antajia olivat järjestöt, liitot, seutukunnat sekä yritykset ja yksityiset henkilöt. Saadut palautteet koskivat merkittäviä tulvariskialueita tai niiden rajauksia, tulvakartoitusta ja tulvariskejä, tulvariskien vähentämistä tai
välttämistä sekä aiheeseen liittyviä tausta-asiakirjoja. Saadut palautteet eivät koskeneet Pyhäjokea, lukuun ottamatta Haapakosken ympäristöä.
Pyhäjoen tulvariskienhallinnan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvässä, vuonna 2014, suoritetussa kyselyssä (eHarava) saatiin palautetta yhteensä 47 asukkaalta, joista Pyhäjoelta oli 21, Merijärveltä 9, Oulaisista 14, Haapavedeltä
2 ja Kärsämäeltä 1. Asukkaat olivat tehneet karttamerkintöjä tulvavahingoista, jääpatopaikoista sekä tulvauomista,
jonka lisäksi kartalle oli lisätty huomioita mm. tilanteista, jolloin vesi on käynyt lähellä tulvapenkereen harjaa tai
mennyt sen yli. Toimenpiteisiin liittyvissä avoimissa kommenteissa oli keskitytty ohitus- ja tulvauomiin, ruoppauksiin,
penkereiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä jääsahauksiin ja jää- ja hyydepatojen purkuun, joita pidettiin
tärkeinä toimenpiteinä varsinkin oikein ajoitettuina. Jälkitoimenpiteisiin nostettiin kehitysideoina vahingonkorvausasiat sekä myös avun tarjoaminen jälkien siivoamiseen ja tilapäisten suojausten purkamiseen.
Vuoden 2015 kuulemisen yhteydessä toimenpideraportin luonnoksesta saatiin palautteita 6 kpl, jotka koskivat alueella jo tehtyjä tai suunniteltuja toimenpiteitä. Kommenteissa otettiin kantaa mm. suunniteltujen penkereiden ja jäänpidätysrakenteiden toimivuuteen sekä saarekkeiden poistoon. Myös Haapaveden Haapajärven säännöstelystä saatiin kommentti.
Kuuleminen Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta järjestettiin keväällä 2016. Kuulemismateriaalit
olivat edellisen kuulemisen tapaan esillä sähköisesti internetissä, jonka lisäksi kuulemisesta ilmoitettiin paikallislehdissä. Kuulemisen aikana määräaikaan mennessä hallintasuunnitelmaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa/mielipidettä
(Liite 7). Tulvasuojelutyötä pidettiin tarpeellisena ja hyvänä. Kommenteissa otettiin kantaa erityisesti jo tarkemmassa
suunnittelussa oleviin lyhyenajan toimenpiteisiin ja esimerkiksi ruoppaukset koettiin tarpeellisiksi. Penkereiden ja
rantojen kunnossapitoa pidettiin tärkeänä jäiden liikkumisen vuoksi ja pengermurtumariskin ehkäisemiseksi. Pyhäjoen suiston toimenpiteisiin otettiin kantaa vaelluskalojen näkökulmasta. Haapajärven säännöstelyn kehittämistä pidettiin erittäin oleellisena.

3

Alueen kuvaus

3.1

Vesistö- tai merenrannikkoalueen kuvaus

Pyhäjoki kuuluu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueeseen ja on vesistöalueen 14 päävesistöalueesta seitsemänneksi
suurin. Pyhäjoki saa alkunsa Pyhäjärvestä ja pääuoman pituus Pyhäjärveltä rannikolle on noin 160 km ja korkeuseroa tuolla välillä on 140 metriä. Vesistöalue on laajuudeltaan 3 724 km² ja sen järvisyysprosentti 5,2. Kärsämäenjoki
ja Piipsanjoki ovat suurimmat sivujoet kahdeksasta valuma-alueeltaan yli 100 km² kokoisesta sivujoesta tai -purosta.
Muut sivujoet ja -purot on lueteltu taulukossa (Taulukko 3-1). Vesistöalueella on 14 yli 100 ha suuruista järveä, joista
suurin on Pyhäjärvi (12 178,5 ha). Pohjanmaalla järviä on vähän ja ne ovat yleensä pieniä ja matalia, josta poikkeuksena on Pyhäjärvi. Muita järviä Pyhäjoen vesistöalueella ovat mm. Parkkimanjärvi, Ainali, Komujärvi ja Osmanki
(
Taulukko 3-2). Merkittävimmät taajamat vesistöalueella ovat Pyhäjärven, Haapaveden ja Oulaisten kaupungit sekä
Raahen, Kärsämäen, Merijärven ja Pyhäjoen kunnat (Kuva 3-1). Kuvaus vesistöalueesta on esitetty myös liitteessä
6, Tulvariskien alustava arviointi Pyhäjoen vesistöalueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2011).

4

Kuva 3-1. Pyhäjoen vesistöalue ja alueen kunnanrajat (©Karttakeskus Oy Lähde: SYKE; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6/2016).
Taulukko 3-1. Pyhäjoen vesistöalueen suurimmat sivujoet ja -purot (yli 100 km²).
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Nimi

Valuma-alue (km²)

Pituus (km)

Putouskorkeus (m)

Piipsanjoki

563

42,0

50,7

Kärsämäenjoki

424

23,0

15,9

Viirelänoja

140

19,6

28,4

Tähjänjoki

177

3,0

5,0

Vihanninjoki

171

16,5

4,5

Vaikonoja

145

27,4

46,8

Mäyränoja

119

21,3

54,7

Vuohtojoki

116

19,8

24,4

Taulukko 3-2. Pyhäjoen vesistöalueen suurimmat järvet (yli 100 ha).
Nimi

Vesiala (ha)

Kunnan nimi

Nimi

Vesiala (ha)

Kunnan nimi
Haapavesi

Pyhäjärvi

12178,5

Pyhäjärvi

Iso Vatjusjärvi

380,5

Parkkimanjärvi

986,8

Pyhäjärvi

Haapajärvi

303,0

Haapavesi

Ainali

705,0

Haapavesi

Apaja

Komujärvi

683,5

Pyhäjärvi

Korkatti

148,8
137,8

Haapavesi
Haapavesi

Osmanki

653,7

Haapavesi

Suojärvi

117,0

Haapavesi
Pyhäjärvi
Haapavesi

Pirnesjärvi

457,8

Haapavesi

Lohvanjärvi

115,0

Piipsjärvi

389,1

Oulainen

Pieni Vatjusjärvi

101,7

Yli 75 % vesistöalueen pinta-alasta on metsämaata ja suota. Maatalousalueet keskittyvät pääasiassa vesistöalueen
keski- ja alaosaan sekä rakennetut alueet kuntataajamiin. Alueella maa- ja metsätalous muodostavat elinkeinoelämän perustan. Pellot ovat keskittyneet Pyhäjoen ja sen sivujokien varsille sekä paikoin myös järvien ympäristöön.
Järvien merkitys maankäytön kannalta on suurimmillaan vesistön keski- ja yläosissa Oulaisissa, Haapavedellä ja
Pyhäjärvellä.
Koko vesistöalueella asuu noin 31 000 asukasta, joista valtaosa asuu alueen taajamissa ja kylissä. Asutusta on
koko vesistöalueella, mutta väestömäärä on ollut tasaisessa laskussa 2000-luvulla ja sen ennustetaan laskevan
myös tulevina vuosikymmeninä.
Pyhäjokivarren maankäytön strateginen suunnittelu perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan, jossa alue
on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Jokilaaksot ovat keskeinen osa Pohjois-Pohjanmaan aluerakennetta ja ne muodostavat maaseudun asutuksen ja elinympäristön rungon. Maakuntakaavan lisäksi Pyhäjoen
vesistöalueella oli tammikuussa 2016 voimassa 16 osayleiskaavaa/yleiskaavaa, jonka lisäksi valmisteilla on 2 yleiskaavan laajennusta ja 2 uutta yleiskaavahanketta.
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriperintökohteita tai -alueita on vesistöalueella 14, joista osa on
maisema-alueita ja osa rakennetun kulttuuriympäristön (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2011). Valtakunnallisten
maisema-alueiden päivitysinventoinnin myötä Pyhäjoen valuma-alueella ei tullut suuria muutoksia maisemakohteisiin. Kärsämäen Miilurannan asutusmaisemaa ehdotettiin valtakunnalliseksi maisema-alueeksi (Mäkiniemi 2014).
Pyhäjoen vesistöalueella on paljon erilaisia suojelualueita, joihin kuuluu 21 Natura-aluetta ja VPD Natura-alueita 2
kpl. Valtion mailla olevia luonnonsuojelualueita on 6 kpl, joista merkittävimmät ovat Hirvinevan ja Kärsämäenjärvien
soidensuojelualueet. Yksityisiä luonnonsuojelualueita on 42 kpl. Kansainvälisesti arvokkaita lintualueita on 1 kpl ja
arvokkaita kallioalueita on 6 kpl.

3.2

Hydrologia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset

3.2.1

Hydrologia

Pyhäjoen vesistöalue jakautuu yhdeksään valuma-alueeseen (Kuva 3-2). Pyhäjoen vesistöalueella on nykyisin käytössä 3 jatkuvaa vedenkorkeuden ja 4 virtaaman mittausasemaa. Vanhimmat virtaaman mittaukset ovat Pyhänkosken asemalta, joka otettiin käyttöön 1912. Pyhänkosken aseman lakkautuksen jälkeen aloitti 16.5.1983 toimintansa
Tolpankosken asema, joka on havaintoasemista alimmainen (noin 20 km Pyhäjoen suulta). Pyhäjoen pääuoman
keskivirtaama on ollut sekä Pyhäkosken että Tolpankosken asemalla noin 31 m³/s. Sivujoista ei ole kattavia virtaamahavaintoja. Alin mitattu virtaama Tolpankoskella on ollut noin 2,4 m³/s ja suurimmillaan virtaama on ollut 472 m³/s
(26.4.2000). Vuosittainen keskivirtaama on ollut suuruudeltaan noin 20–50 m³/s. Pyhänkosken suurin havaittu virtaama on ollut 476 m³/s (2.5.1977). Nämä suurimmat havainnot vastaavat toistuvuudeltaan noin 1/50 vuodessa
toistuvaa ylivirtaamaa. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-3) on esitetty Pyhäjoen vesistöalueen hydrologisen
havaintoverkon virtaaman tunnusluvut.
Metsä-, pelto- ja suoalueiden ojituksesta aiheutuva ylivirtaamien kasvu vaikuttaa purojen muotoon ja siten korostaa
virtaamien äärevöitymistä. Vähäistä rakennettujen maa-alueiden vuoksi rankkasateiden merkitys vesistöalueella ei
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ole suuri. Kuitenkin jatkuva pitempiaikainen rankkasade voi etenkin sivujoissa aiheuttaa nopeaa virtaaman nousua
vähäisen järvisyyden vuoksi. Rankkasateiden riskialueina voidaan pitää merkittävimpiä taajamia.

Kuva 3-2. Pyhäjoen vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet (© SYKE).
Taulukko 3-3. Pyhäjoen vesistöalueen virtaaman tunnusluvut.
Havaintopaikka

F (km²)

L (%)

HQ (m³/s)

MHQ m³/s)

MQ (m³/s)

MNQ m³/s)

NQ (m³/s)

400 Pyhänkoski ja 410
Tolpankoski *

3408

5,2

476

201

31

4,0

1,5

410 Tolpankoski**

3408

5,2

472

256

31

4,7

2,4

250 Haapakoski**
1935
8,2
211
140
17
2,8
0,06
150 Venetpalo***
872
16,8
43,7
22,9
7,8
1,3
0,0
160 Pyhäjärvi, luusua
676
21,4
13,6
10,5
5,9
1,4
0,0
* Yhdistetyt havaintoarvot 1912–2015. Havainnot puuttuvat vuosilta 1941–1956. Havainnoissa on puutteita vuosina 1960,1961–
1962,1991,1993, 2013 ja 2014.
** Havaintoarvot 1983–2015
***Havaintoarvot 1961–2015
160: Havaintoarvot 1971–2015

Kuvassa (Kuva 3-3) on esitetty Pyhänkosken ja Tolpankosken virtaamahavaintojen aikasarja ja virtaamien toistuvuudet puolestaan seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-4). Taulukossa 3-5 on esitetty Tolpankosken havaintoaseman vedenkorkeuden tunnusluvut.
Virtaamahavaintojen aikasarja on katkonainen ja se kattaa Pyhänkosken sekä Tolpankosken yhteisiä havaintoja alle
sadalta vuodelta. Ylivirtaaman toistuvuuksia HQ1/20-HQ1/100 voidaan pitää kuitenkin suhteellisen luotettavina.
Suurimmat ylivirtaamat HQ1/250 ja HQ1/1000 sisältävät epävarmuutta.
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Kuva 3-3. Pyhänkosken ja Tolpankosken virtaamahavainnot.
Taulukko 3-4. Tolpankosken ylivirtaamien toistuvuudet koko yhdistetylle aikasarjalle 1912–2014 sekä aikasarjalle 1961–2006. Aikasarjan 1912-2014 toistuvuudet on mallinnettu uusimmassa Pyhäjoen alaosan yksityiskohtaisessa tulvavaarakartassa sekä pengermurtumakartoissa, aikasarjan 1961-2006 toistuvuudet on mallinnettu Oulaisten, Haapaveden ja Pyhäjärven yleispiirteisissä
tulvavaarakartoissa.
Toistuvuus

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

Tolpankoski (aikasarja 1961–2006)
Q (m3/s)

HQ1/20

405

408

HQ1/50

466

470

HQ1/100

513

517

HQ1/250

574

579

HQ1/1000

666

672

Taulukko 3-5. Tolpankosken vedenkorkeuden tunnusluvut vuosijaksolla 1983–2015. * havaintoja puuttuu vuosina 1984 ja 1987.
Suurin havaittu vedenkorkeus on 25.4.2000.
Havaintopaikka

Korkeusjärjestelmä

HW (m)

MHW (m)

MW (m)

MNW (m)

NW (m)

Tolpankoski

N2000+

31,97

31,04

29,37

28,87

28,73

Säännösteltyjä järviä vesistöalueella on yhteensä kolme (Pyhä-, Haapa- ja Piipsjärvi), mutta suurin säännöstelytilavuus on käytettävissä Pyhäjärvessä, jolla vähäjärvisyyden aiheuttamia virtaaman vaihteluita tasoitetaan. Järvi sijaitsee kuitenkin vesistön latvoilla, joten sen tulvahuippua leikkaava kapasiteetti on aika pieni. Pyhäjärven juoksutus
pienennetään minimiin tulva-aikana, jolloin sillä voidaan leikata tulvan huippua joen yläosalla.
Pyhäjoen alaosa, aina Haapakosken alapuolelle saakka, on suojeltu koskiensuojelulailla voimalaitosrakentamiselta
ja uittosääntö on kumottu 8.4.1974. Sen sijaan Pyhäjoen yläosalle on rakennettu kolme voimalaitosta (Venetpalo,
Vattenfall Sähköntuotanto Oy; Kalliokoski, Koskienergia Oy; Vesikoski, Koskienergia Oy). Lisäksi joen keskiosalla
Haapajärven alapuolella on Haapakosken voimalaitos (Koskienergia Oy) ja alimpana sijaitsee teholtaan pienin Hourunkoski (Koskienergia Oy). Pyhäjoessa on lisäksi muita pieniä voimalaitoksia, joita Hourunkosken lisäksi ovat Ruukin Mylly Pyhäjoella sekä Joutennivan Mylly Haapavedellä.
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Pyhäjoen vesistöalueelta edustavin havaintojakso aluesadannasta on Hourunkoskelta, jonka keskimääräinen vuosittainen aluesadanta on ollut 529 mm ajanjaksolla 1941–1981. Sateisin kuukausi on tuolloin ollut elokuu ja kuivin
maaliskuu. Sadannan aluearvot lasketaan nykyisin Ilmatieteen laitoksen tekemistä sadehavainnoista. Vuosisadanta
1981–2010 on ollut Pyhäjoen vesistöalueella noin 550–600 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)
Pyhäjoen vesistöalueella ei ole tällä hetkellä valtakunnallista lumen vesiarvon havaintopaikkaa. Vanhempia aluearvoja vuosilta 1946–1979 on sen sijaan useammasta paikasta. Havaintopaikkoja ovat olleet Venetpalo, Haapavesi–
Haapakoski, Naapurinkallio sekä Hourunkoski, missä lumen vesiarvot ovat olleet yli 100 mm maaliskuussa. Suurimmat arvot on mitattu 1.3./118 mm, 16.3./128 mm ja 1.4./133 mm Venetpalossa. Lähimmät lumilinjamittaukset tehdään tällä hetkellä Kalajoen ja Siikajoen vesistöalueilla.
Pysyvän jääpeitteen tuloa ja lähtöä on mitattu Pyhäjoen suurimmalla järvellä eli Pyhäjärvellä, missä vuosijaksolla
1961–1990 pysyvä jääpeite on muodostunut 11.11. ja lähtenyt 15.5. Myöhemmällä vuosijaksolla 1991–2010 pysyvä
jääpeite on muodostunut hieman myöhemmin 24.11. ja vastaavasti lähtenyt aiemmin 9.5. (Korhonen & Haavanlammi 2012)

3.2.2

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivaroihin ja tulviin

Ilmastonmuutoksella arvioidaan olevan 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.
Ilmastonmuutos tulee merkittävästi muuttamaan jokien virtaamien ja järvien vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua Veijalaisen ym. (2012) tulosten perusteella. Ilmastonmuutostutkimusten mukaan syksyn sateet lisääntyvät ja
loppusyksyn virtaamat kasvavat tulevaisuudessa. Etelä- ja Keski-Suomessa talven vedenkorkeudet ja virtaamat
kasvavat selvästi, kun talven aikana entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta sulaa talven aikana. Muutokset talven virtaamissa ja vedenkorkeuksissa näkyvät hitaammin Pohjois-Suomessa, jossa luminen talvi säilyy
pidempään. Tulvien muuttuminen ilmastonmuutoksen seurauksena riippuu myös tarkasteltavan vesistön ominaisuuksista. Ilmastonmuutoksen vaikutusta harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä jaksoilla 2010–
39 ja 2070–99 verrattuna referenssijaksoon 1971–2000 on kuvattu taulukossa (Taulukko 3-6)
Taulukko 3-6. Ilmastonmuutoksen vaikutus harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä: (+) tulva kasvaa, (-) tulva
pienenee (±) 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

±

±

Ilmaston muuttuessa osan nykyisistä vesistöjen säännöstelyluvista on arvioitu olevan epätarkoituksenmukaisia. Kalenteriin sidotut säännöstelyluvat voivat olla muuttuvassa ilmastossa usein liian joustamattomia, sillä ne perustuvat
menneisiin hydrologisiin olosuhteisiin, jolloin lähtökohtana oli kevään lumen sulamistulvan pienentäminen ja vesivarastojen täyttäminen syksyllä talvea varten. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii monien järvien säännöstelylupien tai -käytäntöjen muuttamista. Jos säännöstelylupia ja -käytäntöjä muutetaan, tulisi uusien säännöstelyohjeiden olla joustavia, jotta ne toimisivat muuttuvissa olosuhteissa koko vesistö huomioon ottaen.
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Ilmastonmuutoksen vaikutus tulvaan riippuu tulvan aiheuttajasta. Lumen sulamisen ja vesisateiden aiheuttamien
mitoitustulvien arvioidaan pysyvän Pohjois-Suomessa pysyvät keskimäärin ennallaan. Muuttuvien olosuhteiden yhteisvaikutuksesta tulvan kokonaisvolyymi voi kuitenkin kasvaa. Suurimmalla osalla olemassa olevista padoista kasvava mitoitustulva pystytään kuitenkin hallitsemaan nykyisillä rakenteilla. (Veijalainen & Vehviläinen 2008)

3.3

Kuvaus vesivarojen käytöstä

3.3.1

Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta vesivarojen käytöstä

Tulvasuojelutoimenpiteitä on tehty Pyhäjoen vesistöalueella 1950-luvulta alkaen. Vuosien 1959–1974 välillä toteutettiin Pyhäjoen keski- ja yläosan perkaus sekä Pyhäjärven ja Haapajärven säännöstelyt. Pyhäjärven ottaminen
säännöstelykäyttöön 1960-luvulla mahdollisti myös voimalaitosten rakentamisen. Vesistöalueen keski- ja yläosan
tulvasuojeluhankkeiden lisäksi myös Pyhäjokisuussa on toteutettu useita tulvasuojeluhankkeita mm. pengerryksiä
ja perkauksia/ruoppauksia maan kohoamisesta ja kiintoaineen kertymisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
Viimeisin toteutettu hanke on vuonna 2010–2013 Pyhäjokisuun moninaiskäytön kehittämiseksi laadittu ”Tiirosta Tervoon” -hankekokonaisuus. Hanke muodostui kolmesta osahankkeesta, joista yksi oli tulvasuojelun tehostaminen
Pyhäjokisuussa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama tulvaväylien kunnostus saatiin päätökseen vuoden 2012 lopulla.

3.3.2

Keskeiset säännöstelyluvat

Säännöstelyjä hoitavat tavallisesti voimayhtiöt tai alueelliset ELY-keskukset (ent. alueelliset ympäristökeskukset).
Silloin, kun hankkeella on laajalle ulottuvia vaikutuksia, voi valtio olla säännöstelyluvan haltija. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsee kolme säännösteltyä järveä, joista kahdessa säännöstelyluvan haltija on valtio ja yhden luvan haltija
on Haapajärven säännöstely-yhtiö (Taulukko 3-7, Taulukko 3-8). Suurin säännöstellyistä järvistä on Pyhäjärvi ja
pienin Piipsjärvi, jonka merkitys tulvasuojelumielessä on vähäinen. Pyhäjoen alaosa Haapakosken alapuolelta on
suojeltu koskiensuojelulailla voimalaitosrakentamiselta.
Pyhäjärven tärkeimpiä käyttömuotoja ovat tulvasuojelu, voimatalous sekä virkistyskäyttö. Järvi sijaitsee Pyhäjärven
kaupungissa ja järven rannoilla on paljon vakituista ja loma-asutusta sekä monia matkailuyrittäjiä. Järven arvo virkistyskäytön (kalastus, veneily, uiminen jne.) kannalta on suuri. Pyhäjärven vedenpintaa on laskettu vuonna 1936
lähes metrin verran. Nykyisen säännöstelyluvan mukainen alaraja N43 +138,74 m ja yläraja on N43 +140,00 m
(N2000+ 139.19 m…140,45 m) säännöstelyvälin ollessa 1,26 m. Järveä säännöstellään oman säännöstelypadon
avulla, jonka kautta vedet virtaavat Pyhäjokeen.
Piipsjärven ensisijainen käyttömuoto on virkistyskäyttö ja järven merkitys tulvasuojelun kannalta on vähäisempi.
Järven läheisyydessä sijaitsee 800 asukkaan Piipsjärven kylä, jonka lisäksi järven rannalla on muutama matkailuyritys sekä kaupungin uima- ja veneranta. Piipsjärvi on entinen järvikuivio, joka on aikoinaan kuivattu peltopinta-alan
lisäämiseksi. Järvi on vesitetty uudelleen 1978 ja säännöstely on aloitettu 1986. Piipsjärveä säännöstellään pohjapadolla, jonka harjakorkeus on tasossa N60 +75,64 m (N2000+ 76,05 m), säännöstelyn alaraja on N60 +73,39 m ja
yläraja N60+ 74,64 m (N2000+ 73,80 m…75,05 m). Säännöstelyssä ei ole tapahtunut muutoksia viimeisen kymmen
vuoden aikana. Piipsjärvi muistuttaa vedenkorkeuden vaihteluiltaan jokiallasta, jossa esiintyy selvä kevättulva ja
myös syystulva. Keskimääräinen vedenkorkeuden vaihteluväli on ollut alle metrin.
Haapavedellä sijaitsevaa Haapajärveä säännöstellään Haapakosken voimalaitoksella ja säännöstelypadolla. Haapajärven säännöstelylupa on tarkistettu 2003 ja säännöstelyrajat ovat nykyisin alaraja N 60 +87,20 m ja yläraja N60
+87,80 m (N2000+ 87,60…88,20) vaihteluvälin ollessa 0,6 m.

10

Taulukko 3-7. Pyhäjoen vesistön säännöstellyt järvet ja tekoaltaat, joita säännöstellään vesioikeudellisten lupien perusteella.
Säännöstely

Pinta-ala
(km²)

Säännöstelytilavuus (milj.m3)

Säännöstelyn aloitusvuosi

Säännöstelyluvan haltija

Pyhäjärvi

119

139

1961

Valtio (Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus)

Haapajärvi

3,5

2,3

1966

Haapajärven järjestely-yhtiö

Piipsjärvi

3,9

-

1986

Valtio (Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus)

Säännöstelyn käytännön
toteuttaja
Vattenfall sähköntuotanto
Oy
Empower Oy (Koskienergia Oy)
Oulaisten kaupunki

Taulukko 3-8. Pyhäjoen vesistöalueen vesivoimalaitokset.
Nimi

Sijaintikunta

Yhtiö
Koskienergia Oy

Putouskorkeus
(m)
7,1

Rakennusvirtaama
(m³/s)
12

Koneteho
(MW)
0,7

Vuosienergia
(GWh/a)
2,7

Vesikoski

Pyhäjärvi

Kalliokoski

Pyhäjärvi

Koskienergia Oy

6,0

13

0,7

2,7

Venetpalo

Kärsämäki

15,5

15

1,9

7,5

Haapakoski

Haapavesi

Vattenfall Sähköntuotanto Oy
Koskienergia Oy

3,5

20

0,6

2,5

3.3.3

Säännöstelyjen käyttö normaalioloissa

Vesistön säännöstelyssä pato- ja vesivoimalaitosrakenteiden avulla muutetaan vedenkorkeuksia ja virtaamia
yleensä ensisijaisesti vesivoiman tuottamiseksi, mutta monissa hankkeissa tärkeä tavoite on myös tulvien ehkäisy.
Pyhäjoen vesistöalueella säännösteltyjen järvien merkitys tulvasuojelun kannalta on melko vähäinen, sillä Haapajärvi ja Piipsjärvi ovat pieniä järviä ja suurempi Pyhäjärvi sijaitsee vesistön latvoilla, jolloin sen avulla joen keski- ja
alaosan tulvahuipun leikkaamismahdollisuus on pieni.
Säännösteltyjen vesistöjen operatiivisessa käytössä ja hoidossa toteutettavien juoksutusten suunnittelu perustuu
päätöksentekoprosessiin. Juoksutusten suunnittelun pohjana ovat reaaliaikainen havainnointi vesistöalueella, säätietojen ja ennustemallien avulla tehdyt tulovirtaamaennusteet, säännöstelylaskelmat ja erilaisten ekologisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Juoksutuspäätöksiä tehtäessä hyödynnetään matemaattisia malleja sekä tietokantoja ja -rekistereitä. Vesistöjen operatiivisessa säännöstelyssä käytetään hyväksi Suomen ympäristökeskuksen vesistöennustejärjestelmää.
Vesilain nojalla valtion valvontaviranomainen voi myös laatia tarvittaessa padotus- ja juoksutusselvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Mahdollisuus lisättiin vesilakiin 1.1.2012 voimaan tulleen uudistuksen yhteydessä, minkä takia sen hyödyntämisestä on vielä vähän kokemuksia.
Pyhäjoen vesistöä säännöstellään vesioikeudellisten lupien perusteella (ks Taulukko 3-7). Alueen voimayhtiöt tarkkailevat säännösteltyjen järvien vedenpintoja ja säätävät voimalaitosten juoksutukset lupaehtojen mukaisesti. Pyhäjärveä säännöstellään Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (26.11.1965) mukaisesti ja Haapajärveä säännöstellään säännöstelyn muutossuunnitelman (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 11.9.2003) mukaisesti.

3.3.4

Poikkeusjuoksutukset, patorakenteet ja turvallisuus

Tulvatilanteessa tai sen uhatessa ELY-keskus tai tietyin edellytyksin myös vesitaloushankkeesta vastaava voi tehdä
aluehallintovirastoon (AVI) poikkeuslupahakemuksen, jolloin AVI voi määrätä ELY-keskuksen tai vesitaloushankkeesta vastaavan ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin.
Tätä vesilain mukaista menettelyä on käytetty lähinnä olemassa olevista säännöstelyluvista poikkeamiseen. Pyhäjoen vesistössä poikkeusjuoksutuksia on käytetty tulvatilanteiden hoitoon. Poikkeusjuoksutuksilla on pystytty vähentämään tulvia ja ehkäisemään tulvavahinkoja varsinkin hyydetilanteissa.
Padot on luokiteltu eri luokkiin sen mukaan, kuinka suuren vaaran ne voivat aiheuttaa alapuoliselle väestölle ja
asutukselle. Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan padot on luokiteltu seuraaviin luokkiin:
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1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle;



2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle;



3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.

Patoturvallisuuslain mukaan 1–luokan padoille on tehtävä vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa
selvitetään patomurtumasta aiheutuvan tulva-aallon eteneminen ja leviäminen sekä siitä aiheutuvat vahingot. Pyhäjoen vesistöalueella ei ole 1-luokan patoja.
Pyhäjoen vesistöalueella on neljä patoturvallisuuslain mukaisesti luokiteltua patoa, joista on esitetty tarkemmat tiedot taulukossa (Taulukko 3-9). Näiden lisäksi Pyhäjoen vesistöalueella on luokittelemattomia patoja, joista mm. pohjapatoja on tallennettu patorekisteriin 43 kpl. Haapajärven säännöstelypadon osalta selvitykset patoturvallisuuslain
mukaisesta luokituksesta ovat käynnissä. Vuonna 2009 voimaan astuneen uuden patoturvallisuuslain (494/2009)
piiriin kuuluvat myös tulvasuojelupenkereet, joita Pyhäjoen vesistöalueella on kymmeniä kilometrejä. Merkittävimmät
tulvasuojelupenkereet ovat Pyhäjoen Kirkonkylän saaren penger, Siikanivan pohjoisrannan penger sekä Merijärven
etelärannan että Kenkimän penger. Tulvasuojelupenkereiden patoturvallisuuslain mukainen luokittelu on käynnissä.
Taulukko 3-9. Pyhäjoen vesistöalueella sijaitsevat vesistöpadot ja niiden luokat.
Padon nimi

Kunta

Luokka

Pyhäjärven säännöstelypato

Pyhäjärvi

3-luokka

Vesikosken voimalaitospato

Pyhäjärvi

2-luokka

Kalliokosken voimalaitospato

Pyhäjärvi

2-luokka

Venetpalon voimalaitospato

Kärsämäki

2-luokka

Haapajärven säännöstelypato

Haapavesi

selvitykset käynnissä

3.4

Kuvaus aikaisemmin suoritetutuista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä

3.4.1

Tulvapenkereet

Pääasiassa maanviljelysalueiden suojaamiseksi Pyhäjoen ranta-alueille on viime vuosikymmenien aikana toteutettu
lukuisia pengerryshankkeita (Taulukko 3-10), joiden myötä pengerryksiä on rakennettu yhteensä noin 58 km matkalle. vuosina 1952–1957 toteutettiin laaja Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhanke, jonka yhteydessä rakennettiin Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen kuntien alueelle rantapengerryksiä 52 km. Pyhäjoen varrella olevat pengerrykset,
vuoden 2008 tilanteen mukaan, on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3-4). Tulvatilanteessa penkereiden murtumisen seurauksena veden alle jäävän alueen suuruus on arvioitu Pyhäjoen taajaman läheisyydessä sekä Merijärvellä.
Taulukko 3-10. Pyhäjoen tulvasuojelun pengerrykset mukaan lukien viimeisin kunnostusvuosi.
Penger

Rakennettu/

Mitoitus

kunnostettu
Kirkonkylän saaren pen-

rakennettu 1950-luvulla,

ger

kunnostus 2001

Siikanivan pohjoisrannan

rakennettu 1952–1957,

penger

kunnostus 1998/2001

Siikanivan etelärannan
penger

Suojeltu

Suojelukohteet

alue (ha)
HW1/400, kuivavara 0,5 m

-

30–40 asuinrakennusta, viljelysmaita

HW1/400, kuivavara 0,5 m

-

Asutus- ja viljelysalueita

rakennettu 1952–1957,

HW1/400, kuivavara 0,5 m,

-

Asutus- ja viljelysalueita

kunnostus 1998/2001

hätäylisyöksyt HW1/400

Uimussuvannon pohjois-

rakennettu 1950-luvulla,

HW1/50, kuivavara 0,7 m

-

Harvaan asuttua maatalous-

ja etelärannan penkereet

kunnostus 2002

12

aluetta

Nivalan penger

rakennettu 1980-luvulla

HW1/20, kuivavara 1,3 m

-

Talouskeskuksia, Pyhänkoski–

Merijärven pohjoisrannan

rakennettu 1952–1957,

HW1/50–HW1/100

681

penger

kunnostus 1980-luvulla

Merijärven etelärannan

rakennettu 1952–1957,

HW1/400–HW1/500

-

Merijärven taajama

penger

kunnostus 1980-luvulla

Kalaputaan penger

rakennettu 1952–1957,

~HW1/50 (v. 2000 tulvakor-

-

5 asuinrakennusta, lomaraken-

kunnostus 2007

keus), kuivavara 0,5 m

Merijärvi paikallistie
23 talouskeskusta, 180 ha peltoa

nuksia, 10 varastorakennusta,
190 ha peltoa

Alahaan penger

rakennettu 1952–1957,

~HW1/50 (v. 2000 tulvakor-

kunnostus 2007–2009

keus), kuivavara 0,5 m

rakennettu 1952–1957,

~HW1/50 (v. 2000 tulvakor-

kunnostus 2007–2009

keus), kuivavara 0,5 m

rakennettu 1950-luvulla,

~HW1/50 (v. 2000 tulvakor-

kunnostus 2004–2005

keus)

Lehmisuvannon ja Irvan

rakennettu 1950-luvulla,

~HW1/50 (v. 2000 tulvakor-

penger

kunnostus 2005–2007

keus), kuivavara 0,2–0,4 m

Hirsisaaren penger

rakennettu 1950-luvulla,

~HW1/50 (v. 2000 tulvakor-

Myllyhaan penger

Kenkimän penger

-

ks. yllä

-

ks. yllä

-

Harvaan asuttua maatalousaluetta, osa Merijärven taajamasta

85

Useita asuinrakennuksia, talous- ja lomarakennuksia, 25 ha
peltoa

kunnostus 2005-2006

keus), kuivavara 0,2–0,4 m

Häkkikosken pohjoisran-

rakennettu 1950-luvulla,

Kevään 1997 tulvakorkeus,

nan penger

kunnostus 2002–2003

kuivavara 0,5 m

126

7 talouskeskusta, 90 ha peltoa

-

3 asuinrakennusta, 1 lomarakennus, 20 varastorakennusta/latoa, viljelysmaita

Häkkikosken etelärannan

rakennettu 1950-luvulla,

Kevään 1997 tulvakorkeus,

penger

kunnostus 2002–2003

kuivavara 0,5 m

Salonsaaren penger

rakennettu 1984,

Kevään 1997 tulvakorkeus,

kunnostus 2000–2002

kuivavara 0,1–0,7 m

Kytökylän penger

rakennettu1996–1997

N60 +89,2, painumavara 0,2

Ryytisuon penger

rakennettu 1996–1997

-

1 asuinrakennus, lomarakennuksia, viljelysmaita

64

1 asuinrakennus, 9 lomarakennusta, 40 ha peltoa

53

Viljelysmaita

-

Viljelysmaita

m

13

N60 +89,5 (n. HW1/20)

Kuva 3-4. Pyhäjoen alaosan tulvapenkereet (Leiviskä & Latvala 2009).
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Vuoden 2000 tulvan poikkeuksellisen suuret virtaamat aiheuttivat tulvavahinkoja ja huomattavia tulvatorjuntakustannuksia, mutta toivat myös esille tulvapenkereiden lisäkunnostustarpeen. Useilla alueilla, etenkin alueilla, missä penkereitä ei ollut vielä peruskorjattu, tulvavesi nousi tai oli vaarassa nousta penkereen yli. Penkereet on alun perin
tehty 1950-luvulla mies- ja hevostyönä paikan päältä saadusta materiaalista, jossa on mahdollisesti ollut mukana
pengertä heikentäviä eloperäisiä aineksia. Yleensä penkereet ovat tulva-aikana roudassa, mutta keväällä 2000 routaa ei juuri ollut. Pahin tilanne oli Kenkimän penkereellä, jossa penkereeseen tuli 24.4.–28.4.2000 välisenä aikana
yhteensä 10 vuotokohtaa, jotka saatiin kuitenkin tukittua. Vuotokohtia tukittiin moreenilla tai moreenilla ja louheella
riippuen vuotokohdan virtauksen voimakkuudesta ja penkereen luiskan jyrkkyydestä.

3.4.2

Perkaukset ja säännöstelyt

Pengerrysten lisäksi 1959–1974 on toteutettu Pyhäjoen keski- ja yläosalla perkauksia sekä Pyhäjärven ja Haapajärven säännöstelyt. Pyhäjärvi otettiin säännöstelykäyttöön vuonna 1960, mikä mahdollisti Venetpalon sekä Vesikosken voimalaitosten rakentamisen vuosina 1959 ja 1965. Hankkeen yhteydessä perkauksia on tehty Matkanivankoskessa, Sukkakoskessa, Pikkujoen niskalla, Mieluskoskessa, Nivankoskessa, Mallilankoskessa, Meininginkoskessa, Kanasenmutkassa, Aittokoskessa ja siivousperkausta muutamissa muissa kohdissa. Perkausmatka oli yhteensä 13,7 km ja perkausmassat 1 417 000 m³. Samalla rakennettiin myös Sukkakosken niskaan neuloilla suljettava säännöstelypato ja Pikkujoen yläpäähän, Salonpäänkoskeen pohjapato.
Vuosina 1977–1980 on toteutettu Pyhäjoen yläosan vesistösuunnitelman I vaihe, joka käsitti jokiperkauksia 10,4 km
matkalla sekä Madetnivan pohjapadon, 11 sillan ja Pirttijärven luonnonravintolammikon rakentamisen. Suunnitelman
mukaiset perkausmassat olivat yhteensä 150 000 m³. Saman hankkeen yhteydessä Revon Sähkö Oy (nyk. Vattenfall Sähköntuotanto Oy) rakennutti Kalliokosken voimalaitoksen. Kalliokosken voimalaitoksen omistaa nykyisin Koskienergia Oy.
Lisäksi vuosina 2003–2006 on toteutettu Parkkimajärven ja -joen järjestelyhanke, jolla parannettiin Parkkimajärven
käyttökelpoisuutta virkistyskäyttöön ja kalastukseen. Hankkeen yhteydessä järven luusuaan on rakennettu pohjapato järven vedenpinnan, erityisesti alivedenpinnan, nostamiseksi. Veden noston aiheuttamien rantamaiden vettymisen estämiseksi Malilanniemessä ja Särkiniemessä on toteutettu rantapengerrykset, joiden takaa kuivatusvedet
johdetaan pumppaamoiden kautta järveen. Samassa yhteydessä on Parkkimajokea perattu 3,6 km matkalta perkausmassojen ollessa 13 400 m³. Perkauksilla saatiin poistettua pääosa Parkkimajokivarren tulva-alueista ja parannettiin jokivarren peltoalueiden kuivatustilannetta.
Pyhäjoen jokisuiston tulvasuojelu- ja virkistyskäyttöhanke ” Tiirosta Tervoon” on toteutettu vuosina 2010–2013.
Hanke aloitettiin tulvasuojelutoimenpiteillä, jolloin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteutti tulvaväylien kunnostuksen. Kokonaisuuteen valittiin tuolloin Tunkemanojan kunnostus ja lisäveden pumppaus (1), Maivan nokan saaren
poisto (2), Vehkalan mutkan niemennokan leikkaus (3), Kittilän suvannon yläpuolen avaus (4) sekä Kielosaaren
alapuolisen tulvauoman avaus (5) (Kuva 3-5). Hanke jatkui Pyhäjoen kunnan toteuttamalla virkistysosiolla, johon
liittyi lukuisia muita toimenpiteitä.
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Kuva 3-5. Tiirosta Tervoon -hankkeen tulvasuojelutoimenpiteiden sijoittuminen Pyhäjokisuistoon (Siekkinen 2011).

3.4.3

Valumavesien pidättäminen

Esitettyjen arvioiden mukaan Pyhäjoen tulvakorkeudet ovat nousseet 1960-luvulta lähtien. Tähän johtaneita tekijöitä
ovat olleet mm. lisääntyneet metsäojitukset, penkerein poistetut tulva-alueet ja uomien kaventaminen. Lisäksi muutoksia vesistöalueella arvioidaan aiheutuvan ilmastonmuutoksesta, jonka myötä sateisuuden arvioidaan lisääntyvän
ja talviolosuhteiden muuttuvan.
Tulvavesien pidättämistä Pyhäjoen valuma-alueella on tarkasteltu Pyhäjoen vesistön tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmassa (Puuronen & Latvala 2009). Osavaluma-alueiden maankäyttöä ja vesien pidätykseen sopivia alueita
on tarkasteltu CLC2000-maankäyttöaineistoon ja peruskarttoihin perustuen. Tulvavahingoista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi tulvavesiä ohjautuu poikkeuksellisissa tulvatilanteissa mm. Pyhäjoen kunnan alueella toisarvoisemmalle maa-alueelle, jolloin tulvavahinkoja voidaan välttää Pyhäjoen taajamassa. Myös Merijärven kunnassa taajaman kohdalla on penkereiden mitoitus tehty niin, että tulvavesiä ohjautuu pohjoisrannan penkereen metsävaltaiselle tausta-alueelle. Ohjautuminen tapahtuu vahvistettujen ylivirtauskynnysten kautta.
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4

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.
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). Vesilakia
voidaan pitää tulvariskien hallintalain ja -asetuksen jälkeen merkittävimpänä tulvariskien hallinnan kannalta.
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5

Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista

Tulvariskien alustava arviointi toteutettiin lakisääteisesti kaikille Suomen vesistöalueille ja rannikkoalueelle merkittävien tulvariskialueiden tunnistamiseksi. Tulvariskien alustava arviointi tehtiin toteutuneista tulvista sekä mahdollisten
tulevien tulvien vahingollisista seurauksista, ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella, ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa käytettiin olemassa olevaa tai
suoraan johdettavissa olevaa tietoa, kuten tulvia ja tulvahaavoittuvuutta kuvaavia paikkatietoaineistoja, hydrologisia
havaintoja, kokemusperäistä tulvatietoa sekä aiemmin laadittuja selvityksiä. Myös vesienhoidon suunnittelussa tuotettuja aineistoja ja apuvälineitä voitiin hyödyntää. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet
ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille 20.12.2011.
Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskukset tunnistivat tulvariskien alustavassa arvioinnissa muita tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta aiheutuu mainittuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Yleiseltä kannalta katsoen merkittävän tulvariskialueen valintakriteerit eivät kuitenkaan täyttyneet Pyhäjoen vesistöalueella.
Vaikka alueiden ei ole katsottu olevan tulvariskilainsäädännössä tarkoitettuja merkittäviä tulvariskialueita, huolehtii
ELY-keskus myös näillä alueilla tulvariskien hallinnan suunnittelusta vesistötulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi (620/2010, 4 §).
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.

5.1

Aiemmat tulvatilanteet

Suurin tiedossa oleva vesistötulva Pyhäjoen vesistöalueella on vuodelta 1905, jolloin esiintynyt tulvavedenkorkeus
on merkitty Merijärven kunnassa koulukeskuksen kohdalla Tähjänjoen ylittävään siltaan. Muita suurempia tulvia on
esiintynyt mm. vuosina 1977 ja 2000 ja ne edustavat toistuvuutta 1/50a. Kevään 2000 tulvalla tulvahuippu ajoittui
22.4.–29.4. väliselle ajalle, jolloin virtaama Tolpankoskella oli yli 330 m³/s. Suurin virtaama oli 26.4.2000 472 m³/s.
Vuoden 2000 vesistötulvasta on tehty kattava selvitys; tulva-alueet on ilmakuvattu ja ylivedenkorkeushavaintoja on
tehty lukuisista eri kohteista. Lisäksi kuntia kehotettiin tekemään havaintoja ylivedenkorkeuksista alueilla, joille tulevaisuudessa on mahdollisesti rakentamistarvetta.
Taulukossa (

Taulukko 5-1) on esitetty vuonna 2000 havaittuja vedenkorkeuksia sekä Pyhänkosken havaintoaseman vedenkorkeus vuodelta 1977.
Lisäksi Pyhäjoki on altis jääpatotulville ja vaikeita jääpatotilanteita on sattunut viimeksi ainakin vuosina 1979, 1985,
1998, 2000 sekä 2013. Siikanivan etelä- ja pohjoispuolen penkereiden välissä vesi nousi jääpatojen seurauksena
ainakin vuosina 1979, 1985 ja 2000 lähelle penkereiden harjaa ja penkereiden murtuminen oli hyvin lähellä. UImussuvannossa jääpato aiheutti ongelmia vuonna 1977, jolloin jääpadon aiheuttamana vesi nousi uomassa ja sen seurauksena tulvavesi nousi penkereen harjan ylitse. Vuonna 2013 virtaama ei ollut kovin suuri, mutta jääpato muodostui alueelle, jossa se aiheutti paljon tuhoja.
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Taulukko 5-1. Kevättulvan 2000 aikana havaittuja vedenkorkeuksia Pyhäjokivarressa alavirrasta ylävirtaan päin listattuna. Havainnot pääosin 25.4. Ylivirtaaman suuruus vastaa toistuvuutta HQ1/50.
Havaintopaikka

Vedenkorkeus N60+[m]

Vedenkorkeus N2000+[m]

Kittilän suvanto, pohjoishaara

1,15

1,57

Hourunkosken niska, pohjoishaara

12,09

12,51

Tuikkalan seutu, Etelähaara

4,79

5,21

Tiironsuvanto

13,21

13,63

Halusenpuhto

15,22

15,64

Pirttikoski

17,35

17,76

Karhusaari, Asikkaperä

28,35

28,77

Tolpankoski, Pirttimäki

31,55

31,97

Pyhänkoski HW 2.5.1977

33,02

33,44

Kulju

50,81

51,22

Eteläranta, Oulainen

61,15

61,56

Olkonsuvanto, Oulainen

68,34

68,75

Tehtyjen havaintojen mukaan jääpatojen muodostumiselle alttiimmat kohteet sijaitsevat pääosin Pyhäjoen ala- ja
keskiosilla. Alttiimmat kohteet ovat:













Pyhäjoen jokisuisto
Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran Siikanivan penkereiden yläosan välinen alue (Halusenpuhto)
Pyhäkosken yläpuoli, Nivalan penkereen alapuoli
Pirttikosken alueella Kuusiniemen sillan alapuolinen alue
Uimussuvannon penkereiden alue
Männistönkosken alapuoli
Lapinnivankosken alapuoli
Asikkaperä, Hellaakosken yläpuoli
Ponnikkaperän alue
Oulaisten yläpuolella, Pokelanmäki
Haapakosken voimalaitoksen alapuoli
Kuppaankoski Pyhäjoen yläosassa

Pyhäjoen suistoalueella pohjoishaaran vakava jääpatotulva nosti 20.4.2013 Kittipuhdossa, Kittiläntien seudulla vedenkorkeudet huomattavasti vesistötulvia korkeammalle tasolle (N60 +5,94 m, N2000+ 6,36 m). Jääpato muodostuu
lähes joka kevät Haapakosken voimalaitoksen alapuolelle, johon on muodostunut saari 1950–1960-luvun vaihteen
ruoppausten yhteydessä nostetusta kiviaineksesta. Jäät kerääntyvät keväisin läjityssaaren kohdalle muodostaen
jääpadon. Vesi on pahimmillaan noussut vesivoimalaitoksen sisätiloihin ja Haapakosken tehdasalueen pihalle (tasolle N43 +88,00 m, N2000+ 88,54 m).
Haapajärven turvevoimalaitos on laskenut lauhdevedet Haapajärveen ja edelleen alapuoliseen Pyhäjokeen, mikä
on ehkäissyt osaltaan jääpatojen muodostumista noin 20 km matkalta (Annoseen asti). Avoimena säilyvä joki on
saattanut toisaalta lisätä sulan alueen alapuolisen jokiosuuden hyytöriskiä. Voimalaitos ei ole enää aktiivisessa käytössä. Hyytötulvia esiintyy lähinnä Pyhäjoen suistoalueella, missä hyyde aiheuttaa vahinkoja yhdessä jääpatojen
kanssa. Veden nousu voi olla äkillistä ja nousukorkeus voi hetkessä ylittää suurenkin kevättulvan vedenkorkeuden.
Pyhäjoen suistossa tulvavesi nousi keväällä 1998 jääpadon ja hyyteen muodostumisen seurauksena korkealle ja
kävi selvästi ylempänä kuin kevään 2000 vesitulvan aikaan.
Muita tyypillisiä hyydetulvan kohteita on mm. Pyhänkosken yläpuolella Nivalan penkereen alapuolisella alueella sekä
Pyhäjoen yläjuoksulla Kuppaankoskella. Nivalan penkereen alapuolisella alueella vesi on hyydepadon seurauksena
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noussut Oulaistenkosken alapuolella kirjaston kellariin aiheuttaen vettymisvahinkoja. Vastaavasti Pyhäjoen yläjuoksulla joudutaan vuosittain alkutalvesta pienentämään Pyhäjärven juoksutusta, jottei hyydepadon seurauksena vesi
pääse nousemaan Kuppaankosken läheiselle Jokikylän koululle.

5.2

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

Tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvillä tulvilla tarkoitetaan tulvia, joita ei ole käytettävissä olevien tietojen perusteella toistaiseksi esiintynyt, mutta joihin tulisi varautua. Tutkimuksissa (Veijalainen ym. 2009) on todettu kevättulvien
pienenevän Pohjois-Pohjanmaalla lumensadannan ja sitä kautta sulannan vähentymisen vuoksi. Muina aikoina virtaamien on kuitenkin todettu lisääntyvän sadannan lisääntymisen myötä. Suurimpien tulvien on kuitenkin arvioitu
ajoittuvan keväälle lumen sulannasta aiheutuvan valunnan seurauksena. Näin on arvioitu myös Pyhäjoen Pyhäjärveä ja Haapajärveä koskevassa tutkimuksessa (Veijalainen 2008). Kesä- ja syystulvien kasvamisessa suurin vahinkoriski syntyy tulvien nopean kehittymisen myötä, jolloin tulvia ei voida ennustaa kovin hyvin, eikä niihin täten voida
riittävän ajoissa ennakkoon varautua.
Merkittävä tulevaisuuden tulvariski voi aiheutua sulakausille ajoittuvien tulvatilanteiden vuoksi. Suuret virtaamat voivat vaurioittaa tulvapenkereitä silloin, kun ne eivät ole jäässä.
Suomen ympäristökeskuksen laatima ja ylläpitämä Vesistömallijärjestelmä soveltuu myös ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseen hydrologiseen kiertoon ja vesivaroihin. Tällöin erilaisten ilmastonmuutosskenaarioiden pohjalta voidaan ennustaa virtaamia ja vedenkorkeuksia eri pisteisiin vesistössä. Ennusteiden perusteella voidaan arvioida vedenkorkeuksien toistuvuutta ja laatia tulvavaarakarttoja, joissa ilmastonmuutoksen arvioitu vaikutus on huomioitu.

5.3

Vesistöalueen tulvariskialueet

Valtakunnallisesti merkittävät tulvariskialueet (21 kpl) nimettiin vuonna 2011 tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Nimeämisen kriteereistä on säädetty tulvariskilain (620/2010) 8 §:ssä. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa
otettiin huomioon tulvan todennäköisyys, alueelliset ja paikalliset olosuhteet sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti
aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;
3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Pyhäjoen vesistöalueelta ei ole nimetty valtakunnallisesti merkittäviä tulvariskialueita. Sen sijaan vesistöalueelta on
tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna 2011 tunnistettu kaksi tulvariskialuetta, joissa vesistötulvasta aiheutuu
yleiseltä kannalta katsoen vahingollinen seuraus, mutta jotka eivät täytä merkittäville tulvariskialueille asetettuja kriteereitä (MMM 2010). Nämä alueet tulisi muulla tavoin ottaa huomioon tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Muita
tulvariskialueita ovat Pyhäjoen suisto ja taajama sekä Merijärven taajama ja Kalapudas.

6

Tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vahinkoarviot

6.1

Tulvakartoituksen menetelmä ja vahingonarvioinnin perusteet

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
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näiden tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa sekä tulvatilannetoiminnassa tulvakartoitusten ja vahinkoarvioiden tiedoilla on myös suuri merkitys.

6.1.1

Tulvavaara- ja tulvariskikartoitus

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan
todennäköisyydellä. Tarvittaessa kartoissa voidaan esittää myös tulvien aikainen virtaama ja virtausnopeudet.
Tulvavaarakartat on tulvariskilainsäädännön mukaisesti laadittu kaikille valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille vuoden 2013 loppuun mennessä, jonka lisäksi karttoja on laadittu myös muilta vesistöalueilta, mukaan lukien
Pyhäjoen vesistöalue (alaosan yksityiskohtainen tulvavaarakartta valmistunut 2015). Pyhäjoen yksityiskohtaiset valtakunnalliseen tarkkaan korkeusmalliin (KM2) perustuvat tulvavaarakartat on esitetty taulukossa (Taulukko 6-1) esitettyjen toistuvuuksien mukaisille skenaarioille. Oulaisten, Haapaveden ja Pyhäjärven yleispiirteiset tulvavaarakartat
ovat valmistuneet 2008 ja 2009. Tulvavaarakartoitus on kuvattu tarkemmin Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskikartoitusraportissa (Liite 5).
Taulukko 6-1. Tulvavaarakartoitetut skenaariot Pyhäjoella.
Toistuvuus (vuotuinen todennäköisyys)

Sanallinen kuvaus

1/20a (5 %)

yleinen tulva

1/50a (2 %)

melko harvinainen tulva

1/100a (1 %)

harvinainen tulva

1/250a (0,4 %)

erittäin harvinainen tulva

1/1000a (0,1 %)

erittäin harvinainen tulva

Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvan toistuvuuden (eli tulvavaarakartoitetun skenaarion) aiheuttama riski. Riskillä
tarkoitetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoittuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa esitetään tulvaalueen 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/CORINE -maankäyttöaineistosta, valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä
(VAHTI) ja erilaisista ympäristötietokannoista. Pyhäjoen riskikohteiden kartoitus on tehty vuoden 2016 aikana ja
kohteiden tiedot on tarkistettu yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa.

6.1.2

Vahinkojen arviointi

Tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arviointia tehdään 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.
Tulvakartoitetulle alueelle voidaan laatia arviot eri skenaarioiden mukaisten tulvien aiheuttamista suorista euromääräisistä vahingoista. Arviot on laadittu kansallisesti keskitetysti Suomen ympäristökeskuksessa käyttäen olemassa
olevia paikkatietoaineistoja, tulvavaarakarttoja sekä tietoja kohteiden arvosta ja haavoittuvuudesta eri vesisyvyyksillä (ns. vahinkofunktiot, ks. Silander & Parjanne 2012). Vahinkoarviot on tehty seuraaville kokonaisuuksille: rakennusvahingot (rakennevahinko, irtaimisto ja puhdistuskustannukset eroteltuina), liikennevahingot (vahingot infrastruktuurille, liikennekatkosta aiheutuva lisäaika, vahingot ajoneuvoille), pelastustoimen kustannukset sekä maatalousvahingot (Taulukko 6-2).
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 huomioiden. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailussa erilaisia arvioita joudutaan kuitenkin vertailemaan keskenään.
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Taulukko 6-2. Pyhäjoen vesistöalueen arvioidut tulvavahingot perustuen SYKE:n julkaisuun ”Tulvariskien euromääräisten vahinkojen ja niiden hallinnan hyötyjen arviointi” (Silander & Parjanne 2012).
Yhteenveto vahinkoarvioista (M€)

Pyhäjoen alaosan yksityiskohtainen tulvakartta
1/20a
1/50a
1/100a

1/250a

1/1000a

Kokonaisrakennusvahingot
rakennevahingot

2,88
1,88

3,70
2,42

6,85
4,42

9,06
5,88

55,21
34,74

puhdistus
irtaimisto
Liikenne

0,23
0,77
0,33

0,29
0,98
0,41

0,59
1,84
1,14

0,72
2,46
1,39

4,91
15,57
6,91

liikennekatkon lisäaika
liikenneinfra
Pelastustoimi

0,01
0,32
0,19

0,02
0,40
0,24

0,06
1,08
0,45

0,08
1,31
0,59

0,63
6,28
3,60

0,09
8,53

0,12
11,16

0,73
66,46

Ajoneuvot
Yhteensä

0,03
0,03
3,42
4,39
Oulaisten yleispiirteinen tulvakartta

Yhteenveto vahinkoarvioista (M€)
Kokonaisrakennusvahingot
rakennevahingot

1/20a
1,53
0,97

1/50a
2,07
1,29

1/100a
3,72
2,38

1/250a
4,89
3,08

1/1000a
7,32
4,64

puhdistus
irtaimisto
Liikenne

0,13
0,43
0,24

0,17
0,61
0,29

0,31
1,03
0,85

0,41
1,40
0,96

0,67
2,01
1,22

0,06
0,79
0,24
0,06
4,88

0,07
0,90
0,32
0,09
6,27

0,09
1,13
0,48
0,15
9,16

liikennekatkon lisäaika
liikenneinfra
Pelastustoimi
Ajoneuvot
Yhteensä

0,02
0,03
0,23
0,26
0,10
0,14
0,02
0,03
1,90
2,53
Haapaveden taajaman yleispiirteinen tulvakartta

Yhteenveto vahinkoarvioista (M€)
Kokonaisrakennusvahingot
rakennevahingot
puhdistus
irtaimisto
Liikenne

1/20a
0,51
0,31
0,05
0,15
0,02

1/50a
0,91
0,58
0,06
0,27
0,03

1/100a
1,29
0,83
0,08
0,38
0,04

1/250a
1,52
0,97
0,12
0,43
0,05

1/1000a
2,01
1,25
0,22
0,54
0,05

liikennekatkon lisäaika
liikenneinfra
Pelastustoimi

0,00
0,02
0,03

0,00
0,03
0,06

0,00
0,04
0,08

0,00
0,04
0,10

0,00
0,05
0,13

0,02
1,69

0,03
2,22

1/250a
3,01
2,05

1/1000a
3,76
2,55

Ajoneuvot
Yhteensä
Yhteenveto vahinkoarvioista (M€)
Kokonaisrakennusvahingot
rakennevahingot

0,00
0,01
0,02
0,57
1,01
1,43
Pyhäjoen Pyhäjärven yleispiirteinen tulvakartta
1/20a
1/50a
1/100a
1,11
1,24
2,50
0,77
0,87
1,70

puhdistus
irtaimisto
Liikenne

0,02
0,32
0,09

0,02
0,36
0,10

0,07
0,73
0,18

0,09
0,87
0,23

0,14
1,07
0,29

liikennekatkon lisäaika
liikenneinfra
Pelastustoimi
Ajoneuvot
Yhteensä

0,00
0,08
0,07
0,00
1,27

0,01
0,09
0,08
0,00
1,43

0,01
0,17
0,16
0,01
2,85

0,01
0,21
0,20
0,01
3,44

0,02
0,27
0,25
0,01
4,31

6.2

Pyhäjoen tulvakartoitetut alueet

6.2.1

Tulvavaara- ja tulvariskikartat

Tulvariskikartat perustuvat tulvavaarakarttoihin ja niissä kuvataan tulvan aiheuttamat mahdolliset vahingot. Pyhäjoen tulvakartoitetuille alueille on laadittu samat tulvaskenaariot (1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a), jotka
vaaditaan myös merkittäviltä tulvariskialueita. Tulvariskikartoituksessa kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskilain 8
§:n mukaiseen jaotteluun vahingollisista seurauksista. (Kuva 6-1)
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Pyhäjoen alaosan tulvariskit perustuvat yksityiskohtaisiin tulvavaarakarttoihin. Oulaisten, Haapaveden ja Pyhäjärven
yleispiirteisten tulvavaarakarttojen perusteella paikannetut riskikohteet ovat suuntaa antavia. Tulvariskikohteet on
käsitelty tarkemmin Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskikartoitusraportissa (Liite 5). Riskikohteet on käyty erikseen läpi
alaosalta ja yleispiirteisten karttojen alueilta, jolloin riskikohteet voidaan helposti päivittää ja tarkistaa, mikäli vesistöalueella laaditaan uusia yksityiskohtaisia tulvavaarakarttoja.
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Kuva 6-1. Pyhäjoen tulvakartoitusalueiden rajaukset (Pyhäjoen alaosa, Oulainen, Haapavesi ja Pyhäjoen Pyhäjärvi).

Pyhäjoen alaosalla on suuri määrä asuinrakennuksia penkerein suojatuilla alueilla. Myös näiden alueiden asukkaat
on listattuna riskiraportissa. Tulvavaarassa olevista rakennuksista suurin osa on vapaa-ajan rakennuksia. Tulvaalueen vaikeasti evakuoitavia kohteita ovat esimerkiksi Pyhäjoen terveyskeskus. Tulva vaikuttaa vesistöalueella
myös välttämättömyyspalveluihin. Katkeavista teistä suurin osa on yksityisiä teitä. Suurimmalla osalla katkeavista
tieosuuksista on tulvalla vettä alle 0,5 m, ja mm. asukkaiden evakuointi onnistuu veneillä. Veden peittämällä tiellä
ajaminen sisältää aina riskejä. Vesistöalueella ei ole sellaista teollisuuden toimintaa, joka olisi yhteiskunnan kannalta
elintärkeää. Taloudellista vahinkoa syntyy mm. alueen maitotiloilla, jos tilat jäävät saarroksiin.

6.3 Patojen vahingonvaaraselvitykset ja pengermurtumaselvitykset
Vesistöpato mitoitetaan virtaamalle, joka aiheuttaa padolla suurimman juoksutustarpeen. Mitoitus esitetään tätä virtaamaa vastaavan tulvan (mitoitustulva) vuotuisena todennäköisyytenä tai toistuvuutena (319/2010, 2 §). Vesistöpato mitoitetaan siten, että mitoitustulvan aikana padotusaltaan vedenkorkeus ei ylitä padon turvallista vedenkorkeutta, kun padon juoksutuskapasiteetti ilman voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä. Padon turvallisena
korkeutena, jota padotusaltaan vedenkorkeus ei saa ylittää mitoitustulvan aikana, pidetään ns. hätäylivedenkorkeutta (hätä-HW). Hätäylivedenkorkeus on ylivedenkorkeus, jonka ylittäminen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa. Tulvapenkereen mitoitustulva ja vedenkorkeus, jonka aikainen veden leviäminen tulvapenkereellä on tarkoitus estää, suunnitellaan tapauskohtaisesti halutun tulvasuojelutason saavuttamiseksi. Pyhäjoen kunnan alueella
olevat Siikanivan ja Kirkonkylän saaren ja Merijärven kunnan etelärannan tulvapenkereet on mitoitettu noin 1/400a
toistuvan tulvan mukaan. Muilla jokivarren tulvapenkereillä tulvasuojelutaso vaihtelee välillä 1/20a – 1/100a. Mahdollisessa suurtulvassa vesi voi nousta Pyhäjoen varrelle rakennettujen tulvapenkereiden yli, jolloin tulva-alue laajenee huomattavasti.
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Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padon vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. Luokittelua ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa ihmisille ja omaisuudelle eikä ympäristölle. Patoturvallisuuslaissa tarkoitettujen patojen luokittelu koskee vesistö-, jäte- ja kaivospatoja sekä tulvapenkereitä. Luokittelu koskee myös lain tarkoittamia tilapäisiä patoja, kuten työpatoja. Tulvapenkereiden patoturvallisuuslain mukainen luokittelu on käynnissä.
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämiseksi 1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys padosta ihmisille ja omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys). Vahingonvaaraselvityksessä kuvataan veden tai muun padotun aineen leviäminen padon sortuessa kohdista, joissa sortumasta aiheutuu suurin vahingonvaara (patojen vahingonvaara-alueet). Vahingonvaara-aluetta on kaikki padon alapuolinen
alue, jonne patosortumatilanteessa vesi voi levitä, mutta patoturvallisuuslain tarkoittamissa vahingonvaarakartoissa
tarkastellaan vain pahinta vaihtoehtoa. Selvityksessä on tarkasteltu erikokoisten murtuma-aukkojen ja murtumaaikojen vaikutuksia virtaamaan mahdollisessa patomurtumatilanteessa. Murtuman aiheuttaman tulva-aallon vaikutuksia on tarkasteltu numeerisella virtausmallilla, jonka pohjalta on laadittu vahingonvaarakartat. 1-luokan patojen
vahingonvaarakartat löytyvät Tulvakarttapalvelusta (www.ymparisto.fi/tulvakartat).
Pyhäjoen vesistöalueella on kolme 2-luokan voimalaitospatoa sekä yksi 3-luokan säännöstelypato. Padoille ei ole
tehty patoturvallisuuslain mukaisia vahinkovaaraselvityksiä. Pyhäjoella on rakennettu lukuisia tulvapenkereitä, joista
useat suojelevat asutusta. Penkereiden yhteenlaskettu pituus on noin 58 km.
Pengermurtumien vahingonvaaraselvityksiä on tehty kahdessa paikassa, missä penkereiden murtumisen seurauksena veden peittämäksi jäävän alueen suuruus on arvioitu. Näitä ovat Pyhäjoen taajaman läheisyydessä sijaitsevat
Siikanivan etelä- ja pohjoispenger sekä Kirkonkylänsaaren penger ja Merijärven taajaman läheisyydessä sijaitseva
eteläpenger ja Kenkimän penger (Leiviskä 2015).
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7

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

7.1

Kuvaus tavoitteiden asettamisesta

Tulvariskien hallinnan yleisenä tavoitteena on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen. Tavoitteet on esitettävä tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja tulvariskien hallinnan ohjausryhmä on asettanut ne viranomaisyhteistyön ja riittävän laajan sidosryhmävuorovaikutuksen jälkeen.
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ohjausryhmä on käsitellyt kokouksissaan tulvariskien hallinnan tavoitteita. Tavoitteiden käsittely alkoi ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 12.12.2013, jolloin asetettiin tavoitteet
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnalle. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa (12.2.2014) todettiin, että Pyhäjoen vesistöalueella toteutetun kyselyn vastausten perusteella tavoitteet ovat oikein valittuja ja hyväksyttävissä.
Tavoitteita on priorisoitu työn edetessä ja etenkin vuoden 2013 jääpatotulvan jälkeen tavoitteissa on painotettu jääpadoista johtuvien tulvien vähentämistä.

7.2

Tavoitteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vahingollisia seurauksia. Lisäksi on
pyrittävä siihen, että vesistötulvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. (620/2010 11§)
Pyhäjoen vesistöalueella tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää erityisesti jääpatotulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia Pyhäjoen keskustassa ja keskustan ulkopuolella. Tavoitteena on huomioida myös vesistötulvasta
aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Lisäksi pyritään siihen, että tulvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Näissä tavoitteissa ei tarkastella meriveden
noususta tai hulevesistä aiheutuvaa tulvaa. Vuoden 2013 jääpatotulvien jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
asetti tavoitteita jääpatotulvien hallitsemiseksi ja suunnittelun lähtökohdaksi. Tavoitteena on ollut mm. vähentää tulvariskiä, löytää ratkaisuja jääpatojen muodostumis- ja pidättämispaikoiksi ja optimoida Haapaveden Haapajärven
säännöstelyä. Nämä suunnittelutavoitteet huomioiden Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ohjausryhmä
on asettanut varsinaiset tulvariskien hallinnan tavoitteet (Kuva 7-1), jotka on jäljempänä jaoteltu vahinkoryhmittäin.

Kuva 7-1. Pyhäjoen tulvariskien hallinnan ohjausryhmän asettamat kärkitavoitteet on rajattu kuvassa paksummalla viivalla.
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Tavoitteet on jaoteltu vahinkoryhmittäin tulvariskien hallintalain 8 §:n mukaisesti ja ne on kohdistettu tiettyyn tulvan
todennäköisyyteen. Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu tehdään asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja suunnittelussa otetaan huomioon useita tekijöitä mm. toimenpiteiden vaikutukset tulvariskien vähentämiseksi ja toimenpiteiden kokonaiskustannukset.

7.2.1

Kaikkia vahinkoryhmiä koskevat tavoitteet

Tulvahuippu ei ilmastonmuutoksesta huolimatta kasva
Suurimmat tulvan vedenkorkeudet ja virtaamat eivät ilmastonmuutoksesta huolimatta kasva.
Viranomaistoiminta on selkeää
Kaikilla viranomaisilla on kaikissa tulvatilanteissa selkeä rooli ja viranomaisten välinen yhteistyö on saumatonta. Toiminta on selkeää
ennen tulvaa, sen aikana ja sen jälkeen.

7.2.2

Ihmisten terveys ja turvallisuus

Väestö on turvassa
Väestö on tietoinen tulvavaarasta ja sitä varoitetaan vahinkoa aiheuttavasta tulvasta mahdollisimman varhain. Väestö osaa toimia
tulvatilanteessa sekä suojata omaisuuttaan ja varautua omatoimisesti. Väestö on evakuoitavissa ja kotipalvelu sekä lääkintähenkilökunta pääsevät kohteisiinsa kaikissa tulvatilanteissa, myös jääpatotulvatilanteissa.
Nykyisissä taajamissa ja muilla yhtenäisillä asuinalueilla eläminen ja työskentely on normaalia vähintään harvinaisella tulvalla
(1/100a) ja muilla alueilla vähintään melko harvinaisella tulvalla (1/50a). Vaikeasti evakuoitavat rakennukset ovat normaalissa käytössä erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Kaikki uudet rakennettavat asuin- ja lomarakennukset ovat suojassa kastumiselta vähintään harvinaisella tulvalla (1/100a) ja uudet rakennettavat erityiskohteet ovat suojassa kastumiselta ja evakuoitavissa kaikissa tulvatilanteissa.
Tulvasuojelupenkereet ovat turvalliset
Tulvasuojelupenkereiden kunnossapidon vastuu on selkeä ja toteutus on laadukasta. Taajamia ja muita yhtenäisiä asuinalueita suojaavat tulvasuojelupenkereet eivät ylity edes harvinaisella tulvalla (1/100a) ja niiden sallitaan ylittyvän vasta erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Muut asutusta suojaavat tulvasuojelupenkereet eivät ylity edes melko harvinaisella tulvalla (1/50a) ja niiden sallitaan
ylittyvän vasta harvinaisella tulvalla (1/100a). Kaikkien penkereiden rakenteet kestävät mitoitusvirtaamaa.

7.2.3

Välttämättömyyspalvelut

Välttämättömyyspalvelut tarkoittavat vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikaista keskeytymistä.
Tiedonkulku toimii
Tiedottaminen (mm. radio), varoitus- ja hälytysjärjestelmät, hätänumero, viranomaisviestintä (VIRVE) ja muut tärkeät tieto- ja viestintäjärjestelmät toimivat kaikissa tulvatilanteissa. Viranomaiset voivat pitää toisiaan ajan tasalla ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen. Viranomaiset voivat tiedottaa väestöä ja väestö voi ilmoittaa hätätilanteesta viranomaisille.
Puhelin- ja tietoliikenteen pääyhteydet toimivat vähintään harvinaisella tulvalla (1/100a) ja niihin sallitaan häiriöitä vasta erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Kuitenkin tietoyhteyksiä vaativat turvallisuuslaitteistot, kuten patovalvontalaitteistot, toimivat kaikissa tulvatilanteissa.
Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu toimivat
Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu toimii harvinaisella tulvalla (1/100a). Vesijohtovesi pysyy juomakelpoisena vähintään harvinaisella
tulvalla (1/100a) ja talousvettä voidaan toimittaa harvinaisemmalla tulvalla poikkeusjärjestelyin. Sähkön- ja lämmönjakelussa sallitaan
haittaa aiheuttavia keskeytyksiä vasta erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Erittäin harvinaisten tulvien aiheuttamat sähkön- ja lämmönjakelun keskeytykset ovat niin lyhyitä, ettei väestö joudu muuttamaan väliaikaistiloihin.
Tärkeät tiet ovat liikennöitävissä
Päätiet sekä muut asumisen ja elinkeinoelämän kannalta välttämättömät tiet tai tieosuudet sekä taajamien evakuointireitit ovat liikkumisen ja kuljetusten kannalta liikennöitävissä harvinaisella tulvalla (1/100a) ja niiden sallitaan jäävän pois käytöstä vasta erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a).
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7.2.4

Elintärkeää toimintaa ei sijoiteta tulva-alueelle

Tämä tarkoittaa yhteiskunnan kannalta elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen, esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuus (tuotanto, kuljetus, jakelu).
Elintärkeää toimintaa ei sijoiteta tulva-alueelle
Tuleva yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja (esim. satamat/lentoasemat, tärkeä teollisuus, väestön perustarpeiden tyydyttämiseen
liittyvä toiminto) turvaava taloudellinen toiminta on mahdollista kaikissa tulvatilanteissa.

7.2.5

Vahingollinen seuraus ympäristölle

Vahingolla tarkoitetaan pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle, esimerkiksi teollisuuslaitoksessa tapahtunut häiriö tai eläinsuoja, jätteenkäsittely, kalankasvatus, pilaantunut maa-alue ym. voi aiheuttaa
ympäristölle uhkan. Tämän lisäksi, mikäli tulvariskialueella on esimerkiksi suojelualue tai uimaranta, voi niille aiheutua ympäristövahinko.
Vesien tila ei heikkene
Tulvat eivät heikennä vesien ekologista tai kemiallista tilaa, eivätkä hidasta merkittävästi vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.
Tulvariskejä vähentävien toimenpiteiden valinnassa ja toteutuksessa otetaan huomioon vesienhoidon tavoitteet.

7.2.6

Kulttuuriperintö

Tavoite tarkoittaa sitä, että kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahinkoa.
Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahinkoa
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakennuksille ja tulvalle alttiille rakenteille ei aiheudu korjaamatonta vahinkoa missään tulvatilanteissa. Uudet rakennettavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden rakennukset ovat suojassa erittäin
harvinaisella tulvalla (1/250a).

7.2.7

Muut vahingot

Perusopetus on turvattu
Koulurakennuksia voidaan käyttää normaalisti vähintään melko harvinaisella tulvalla (1/50a), koulurakennuksia voidaan käyttää poikkeusjärjestelyin harvinaisella tulvalla (1/100a) ja niille voi aiheutua pitkäaikaista korjausta vaativaa vahinkoa vasta erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a).
Yritystoiminnalle, maanviljelylle tai karjataloudelle ei aiheudu kohtuuttomia vahinkoja
Nykyiset liike- ja tuotantorakennukset (sisältäen maatilarakennukset) sekä avoimet varastoalueet ovat normaalissa käytössä vähintään melko harvinaisella tulvalla (1/50a) ja niiden käytön estymistä sallitaan vasta harvinaisella tulvalla (1/100a). Uudet rakennettavat
liike- ja tuotantorakennukset sekä avoimet varastoalueet ovat normaalissa käytössä vähintään harvinaisella tulvalla (1/100a) ja niiden
käytön estymistä sallitaan vasta erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a).
Yleinen tulva (1/10a) ei haittaa viljelyn ja karjatalouden normaalia toimintaa eikä tällaisesta tulvasta aiheudu kohtuuttomia satovahinkoja (satovahingot vaikuttavat maatalouden toimintaedellytyksiin pitkällä aikavälillä) tai uhkaa karjalle. Viljelysmaat voivat kastua
melko yleisellä tulvalla (1/20a), jos tulva ei aiheuta viljelyn kohtuutonta viivästymistä tai mittavia satovahinkoja. Tieyhteydet karjatiloille ovat liikennöitävissä vähintään melko yleisellä tulvalla (1/20a) ja ne jäävät pois käytöstä vasta melko harvinaisella tulvalla
(1/50a). Karjatilojen vesi- ja sähköhuolto toimii vähintään melko yleisellä tulvalla (1/20a) ja poikkeusjärjestelyihin varaudutaan vasta
melko harvinaisella tulvalla (1/50a).
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8

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteet toimivat lähtökohtana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden valinnalle. Tässä luvussa
kukin tarkempaan tarkasteluun valittu toimenpide on kuvattu yksittäin 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 9.
Toimenpiteitä valittaessa on pyritty vähentämään tulvien todennäköisyyttä ja käyttämään ensisijaisesti muita kuin
tulvasuojelurakenteisiin perustuvia keinoja. Lisäksi tulvariskien hallinnan toimenpiteet on sovitettava yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa. (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010)
Toimenpiteet on jaoteltu viiteen kategoriaan, joita ovat:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
Tulvasuojelutoimenpiteet
Valmiustoimet
Toiminta tulvatilanteessa
Jälkitoimenpiteet

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteet on määritelty ohjausryhmän asettamien tavoitteiden mukaan. Pyhäjoen vesistöalueella toteutettavia mahdollisia toimenpiteitä on käsitelty jo aiemmin Pyhäjoen vesistön
tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmassa (Puuronen & Latvala 2009), josta toimenpiteitä on valittu myös tähän tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Pyhäjoen vuoden 2013 jääpatotulvan jälkeen tavoitteissa on painotettu jääpadoista
johtuvien tulvien vähentämistä. Pyhäjoen tulvariskien hallinnan suunnitteluraportti (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
2015), jossa on etsitty ratkaisua erityisesti jääpatotulvatilanteisiin, on esitetty hallintasuunnitelman liitteenä (Liite 4).
Suunnitellut tulvasuojelutoimenpiteet on jaoteltu tarkemmin lyhyenajan ja pitkänajan toimenpiteisiin. Ohjausryhmä
on hyväksynyt toimenpiteiden jaottelun 14.11.2014 ja hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 21.4.2016.

8.1

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 8-1).
Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla: huomioimalla tulva-alueet rakennuspaikan valinnassa ja pienentämällä myös tulvariskialueella tapahtuvan rakentamisen herkkyyttä tulvan
aiheuttamille vahingoille. Keinoina tähän ovat esimerkiksi kaavoitus, rakentamismääräykset sekä suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista.
Muiksi tulvariskiä ennaltaehkäiseviksi toimenpiteiksi voidaan lukea myös tulvien todennäköisyyksien ja vahinkojen
arviointi sekä tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset. Myös tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen voidaan katsoa
olevan tulvariskiä ennaltaehkäisevä toimenpide. Tärkeä ennaltaehkäisykeino on myös alueen asukkaiden tulvatietoisuuden lisääminen ja siihen tähtäävät toimet, kuten esimerkiksi ohjeet tulvaan varautumisesta.
Taulukko 8-1. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet Pyhäjoen vesistöalueella.
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Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

Asukkaiden omatoiminen varautuminen

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

Tulvatietojärjestelmä, tulvavaara- ja tulvariskikartat

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

8.1.1

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Pyhäjoen vesistöalueen maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa otetaan tulva-alueet huomioon. Kaavoituksella ohjataan uudet rakennettavat asuin- tai lomarakennukset sekä julkiset rakennukset vähintään harvinaisen
(1/100a) tulvan korkeudelle ja uudet rakennettavat erityiskohteet kokonaan tulva-alueen ulkopuolelle. Pyhäjoen vesistöalueen osayleiskaavoissa on aiemmin ohjattu rakentamaan tulvavahingoille alttiit rakennusosat metrin korkeammalle ylimmästä havaitusta tulvaveden tasosta. Nykyään annetut alimmat rakentamiskorot ovat tästä noin 0,3 m
ylempänä (metrin korkeammalla arvioidusta harvinaisen 1/100a tulvan tasosta), jolloin rakenteet ovat paremmin
suojassa myös jääpatotilanteissa.
Ranta-alueille rakennettaessa on rakenteiden sijoitus suunniteltava siten, että vältetään tulvista aiheutuvat vahingot.
Kokonaisuuden kannalta on edullisinta ohjata rakentaminen alueille, jonne tulvat eivät suuremmallakaan toistuvuudella ylety. Jos tulva-alueiden läheisyyteen kuitenkin joudutaan rakentamaan, tulisi erityisesti varmistaa rakennuspaikan sijaitsevan tarpeeksi korkealla. (Leiviskä & Latvala 2009)
Yleiskaavatasolla tulisi muodostaa kokonaiskuva tulvariskeistä ja tarvittavista tulvantorjuntatoimenpiteistä. Asemakaavatasolla rakentamista voidaan ohjata kaavamääräyksin ja -merkinnöin. Viime kädessä kuntien rakennuslupia
hoitavien viranomaisten tehtävänä on huolehtia, ettei rakenteita sijoiteta liian alas. Alimmalla suositeltavalla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan ylintä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita. (Leiviskä
& Latvala 2009)

Jatketaan maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta ottamalla erityisesti tulvaherkät alueet huomioon.
Mainostetaan tulvakarttapalvelua kunnille ja tarjotaan tulvakarttoja kunnille rajapintapalveluna.

8.1.2

Asukkaiden omatoiminen varautuminen

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista
vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kykenee omatoimisesti (Pelastuslaki
14§). Myös omassa kodissaan voi varautua erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalle, joita ovat esimerkiksi tulvat. Tärkeintä omatoimisen varautumisen parantamisessa on asukkaiden tulvatietoisuuden lisääminen.
Tulvariskiä ja -vahinkoja voidaan pienentää edistämällä kiinteistönomistajien omatoimista varautumista. Tiedostamalla veden nousun vaikutukset omalle kiinteistölle ja kulkuyhteyksille, voidaan rakennuskohtaisiin suojauksiin paremmin varautua. Kiinteistön osalta mietittävänä voi olla esimerkiksi väliaikaisen pengerrakenteen toteuttamiseen
tarvittavat materiaalit, viemäröinnin varustaminen takaiskuventtiilein tai muilla vastaavilla rakenteilla. Hätäkorjausmateriaalien saatavuuden parantamisella voidaan edistää omatoimista varautumista, sillä kaikilla kiinteistön omistajille ei välttämättä ole mahdollisuuksia säilyttää varautumiseen tarvittavia välineitä. Omatoimista varautumista voidaan edistää myös esimerkiksi aktiivisten asukkaiden ja kyläyhdistysten toimesta.
Oulu-Koillismaan ja Jokilaakson pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä pientalojen tulvaturvallisuusoppaan, joka
on jaettu mm. Pyhäjoen alaosan asukkaille. Opasta voidaan jakaa tarvittaessa myös muualle jokivarteen. Opas
löytyy myös internetistä ympäristöhallinnon verkkopalvelusta tulviin varautumisen alueellisista tiedoista
(www.ymparisto.fi > Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa?).

Parannetaan omatoimisen varautumisen ohjeistusta. Tiedotetaan asukkaita tehdyistä tulvavaara- ja
riskikartoista sekä saatavilla olevasta Pientalojen tulvaturvallisuusoppaasta.
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8.1.3

Tulvatietojärjestelmä, tulvavaara- ja tulvariskikartat

Ympäristöhallinnolla on käytössään tulvatietojärjestelmä, johon on koottu erilaista tulvatietoa (esiintyneet tulvat,
tulva-alueet, vedenkorkeudet, virtaamat, tulvariskikohteet) tietokantaan ja paikkatietojärjestelmään. Tulvatietojärjestelmä on toistaiseksi pääosin vain ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä, mutta paikkatietoaineisto (tulvakartat)
ovat kuitenkin ladattavissa SYKEn tietoaineistoista (syke.fi/avointieto) ja katseltavissa myös ulkoisessa tulvakarttapalvelussa (www.ymparisto.fi/tulvakartat). Tulvatietojärjestelmää kehitetään Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa, jolloin myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana kehitystyössä.
Tulvakarttapalvelussa ovat esillä tulvavaara- ja tulvariskikartat, havaitut tulva-alueet sekä patojen ja tulvasuojelupenkereiden vahinkovaara-alueet. Tulva-aineistoa voidaan käyttää mm. uusien hankkeiden tai alueiden käytön
suunnittelussa ja rakentamiskorkeuksien määrittelyssä. Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja voidaan hyödyntää myös
pelastustoiminnassa sekä alueen tulvatiedottamisessa. Ulkoisen karttapalvelun avulla myös asukkaat voivat selvittää etukäteen, miten tulva on alueella aikaisemmin käyttäytynyt tai miten laajalle veden oletetaan leviävän eri tulvan
toistuvuuksilla.
Tulvariskikartoilla esitetään tulvan peittävyyden ja syvyyden lisäksi mm. alueen asukkaiden määrä, vaikeasti evakuoitavat rakennukset ja yhteiskunnan toimintojen kannalta merkittävät rakennukset ja rakenteet. Pyhäjoen vesistöalueella riskikartoitus on tehty, mutta jatkoa ajatellen yleispiirteiset tulvariskikartat voi vielä päivittää yksityiskohtaisiksi. Tulvariskikohteiden tietoja on tärkeää päivittää aina tietojen muuttuessa. Riskikohteiden tietoja on muutenkin
hyvä tarkentaa mm. rakennusten sokkelikorkeuksien, käyttötarkoituksen tai henkilömäärän suhteen, jotta tietoja voidaan hyödyntää muiden toimenpiteiden suunnittelussa.

Päivitetään yleispiirteiset tulvariskikartat yksityiskohtaisiksi. Pidetään Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskialueiden tulvariskikohteet ajan tasalla ja tarvittaessa tarkennetaan riskikohteiden tietoja tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelun tueksi.

8.2

Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien rakenteiden tai toimenpiteiden 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).
Pyhäjoen vesistöalueen suunnitelluilla tulvasuojelutoimenpiteillä vastataan asetettuihin kärkitavoitteisiin (ks. luku
7.2). Suunnitellut toimenpiteet on jaettu lyhyenajan ja pitkänajan toimenpiteisiin, kuten taulukossa (Taulukko 8-2) on
esitetty ja toimenpiteitä on suunniteltu pääasiallisesti jääpatotilanteiden varalle. Tarkemmin alla esitellyistä toimenpiteistä on kerrottu liitteenä (Liite 4) olevassa Pyhäjoen tulvariskien hallinnan suunnitteluraportissa (FCG Suunnittelu
ja Tekniikka Oy 2015). Alueen jääpatotulvat ovat aiheuttaneet suurempaa vahinkoa kuin vesistötulvat, joten toimenpiteissä on keskitytty jääpatojen torjuntaan, mutta osa toimenpiteistä suojaa myös vesistötulvatilanteissa.
Tässä esitetyt suunnitellut lyhyenajan toimenpiteet ovat sellaisia, joita Pyhäjoen kunta on lähtenyt viemään eteenpäin ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Kappaleen 8.2 toimenpide-esitykset on koottu FCG:n
suunnitteluraportista esimerkinomaisesti. Toimenpiteet tarkentuvat varsinaisen toimenpidesuunnittelun yhteydessä.
Taulukko 8-2. Tulvasuojelutoimenpiteet Pyhäjoen vesistöalueella.
Nykyisin käytössä olevat toimenpiteet

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Jäänsahaukset alueittain, muut jäitä heikentävät toimenpiteet

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

Jäänmittauksien ohjelmointi

Käytössä/ kehitettävä toimenpide

Koko vesistöalue

Suunnitellut lyhyenajan toimenpiteet

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Pyhäjoen alaosan ruoppaukset ja perkaukset, jäiden kulun varmistaminen ja jääpatojen synnyn ehkäiseminen

Suunnittelu käynnissä

Pyhäjoen alaosa

Pyhäjoen alaosan pengerrykset, tonttien ja teiden korotukset

Uusi toimenpide

Pyhäjoen alaosa
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Suunnitellut pitkänajan toimenpiteet

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tulvatasanteet ja -uomat

Uusi toimenpide

Pyhäjoen alaosa

Ruoppaukset ja perkaukset

Uusi toimenpide

Pyhäjoen alaosa

Uudet tulvasuojelupenkereet

Uusi toimenpide

Pyhäjoen alaosa

Asutusta suojaavien tulvasuojelupenkereiden kunnossapito

Kehitettävä toimenpide

Pyhäjoki–Merijärvi–Oulainen

Haapajärven säännöstelyn kehittäminen

Kehitettävä toimenpide

Haapajärven alapuolinen jokiosuus

Toimenpiteet, jotka eivät sovellu Pyhäjoelle

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Pysyvät jäiden pidätysrakenteet

Ei realistinen jäiden varastointitilan puuttuessa

–

Veden johtaminen penkereiden tausta-alueelle

Ei realistinen

–

8.2.1

Nykyisin käytössä olevat toimenpiteet

Jäänsahaukset alueittain ja muut jäitä heikentävät toimenpiteet
Jäänsahauksilla heikennetään jäitä, edesautetaan jäiden lähtöä ja vähennetään keväisten teräsjäälohkareiden muodostaman jääpadon mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Jäänsahaukset suoritetaan ELY-keskusten jäänsahauskoneilla, jotka kiertävät keväisin eri vesistöissä lähtien liikenteeseen etelästä edeten kohti pohjoista. Koska koneita
on vain kaksi, ongelmia syntyy, jos jäiden sulaminen alkaa lähes samanaikaisesti eri puolella Suomea, jolloin jäänsahauskone ei ehdi kaikkiin tarvittaviin kohteisiin. Jäänsahauskone painaa noin 11 tonnia, mikä rajoittaa koneen
käyttöä. Suurehkon painon vuoksi sahattavan jään tulee olla vahvuudeltaan vähintään 0,5 m, jotta jää kestäisi koneen painon. Jäiden sahaus suoritetaan tarpeen mukaan ja tarpeen arvioinnissa hyödynnetään jään vahvuusmittaustuloksia.
Pyhäjoella jääsahauskohteiksi on valittu Kittilänkoski (Purasenkoski), Halunen, Pirttikoski ja Helaakoski (kuva
8-1). Sahauksia tehdään koskien ylä- tai alapuolisiin suvantoihin. Kohteet on valittu siten, ettei jääsahaus aiheuttaisi
tulvavaaraa sahattavan kohteen alapuolisella jokialueella tai, että arvioidun vahingon suuruus jää toimenpiteen saavutettua hyötyä pienemmäksi, mikäli alapuoliselle jokialueelle aiheutuu vahinkoja. Aikaisemmin jääsahauksia on
toteutettu Purasenkoskella, Halusessa, Pirttikoskella ja Helaakoskella, joissa on ollut riittävä syvyys ja jäänpaksuus
jäänsahauskoneelle.
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Kuva 8-1. Pyhäjoen jäänsahauskohteet (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 2015, Pyhäjoen tulvariskien hallinnan suunnitteluraportti).

Kittilänkoskella (Purasenkoski) jäänsahauksia on suunniteltu jatkossa suoritettavan Pyhäjoen pohjoishaarassa,
missä jäänsahaukset on nähty tarpeellisina etelähaaralle tehtävistä vedenjohtavuuden parantamistoimenpiteistä
huolimatta. Halusessa jäänsahauksia on suunniteltu suoritettavan Halusenpuhdon kohdalla olevassa suvannossa,
missä sahauksilla on edesautettu alueelle muodostuvan paksumman jään hajoamista ja edelleen yläpuolisen alueen
hallittua jäidenlähtöä. Yläpuolisen alueen hallittua jäiden lähtöä edesautetaan myös Pirttikosken jäänsahauksilla,
joiden paikka sijaitsee Pyhäjoen yli menevän Kuusiniementien alapuolella. Helaakoskella jäänsahauksia on suunniteltu suoritettavan Helaakosken jälkeisessä Matoreiän suvannossa, missä sahauksilla varmistetaan, ettei suvantoalueelle muodostu tukosta, mikäli yläpuoliset jäämassat lähtevät liikenteeseen.
Haapajärvellä toimiva Kanteleen Voiman lämpövoimalaitos on heikentänyt Haapajärven ja Pyhäjoen jäitä Haapaveden alueella paikallisesti. Voimalaitos ehkäisee jääpatojen muodostumista heti Haapakosken alapuolella, mutta
alempana Pyhäjoella voimalaitoksen vaikutukset ovat vähäisemmät. Voimalaitosta on käytetty vaihtelevasti ja nykyisin se on osa tehoreserviä. Koska voimalaitoksen käyttöajat ovat lyhyitä, ei lämpövoimalaitoksen katsota ehkäisevän jääpatojen syntyä.

Jäänmittauksien ohjelmointi
Suomen ympäristökeskus mittaa vesistöjen jäänpaksuutta noin 50 eri kohteesta kolmesti kuukaudessa. Jäänpaksuushavainnot ovat saatavissa lähes reaaliaikaisesti ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.ymparisto.fi > Vesi >
Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus). Kaiken kaikkiaan hydrologisessa tietorekisterissä on jäänpaksuustietoja
noin 160 kohteesta. (Korhonen 2015)
Jäänmittaustuloksia ja pitkänajan sääennusteita hyödyntämällä voidaan ennakoida vaikeita jääpatotulvatilanteita ja
ohjata toimintaa jääpatotilanteiden välttämiseksi. Jääpatotulvatilanteiden ennakointi on todella vaikeaa, sillä jäänmittaus kertoo vain, kuinka paksua tai vahvaa jää on. Mittaustuloksista ei täten voida suoraan ennustaa tulevaa
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tulvatilannetta. Mitattu jäänpaksuustieto on tärkeää esim. jäänsahausten suunnittelussa. Myös jatkossa on tärkeää
mitata kattava, oikea ja ajantasainen jäänpaksuustieto Pyhäjoesta vesistömalliennusteiden lisäksi.

8.2.2

Suunnitellut lyhyenajan toimenpiteet

Pyhäjoen alaosan ruoppaukset ja perkaukset, jäiden kulun varmistaminen ja jääpatojen synnyn
ehkäiseminen
Pyhäjoen alaosan ruoppauksilla ja perkauksilla sekä kallioiden louhinnalla, varsinkin tunnettujen jääpatopaikkojen
yhteydessä, parannetaan jokiuoman jäidenvälityskykyä ja pyritään estämään jääpatojen muodostumista. Tehtävillä
toimenpiteillä parannetaan olemassa olevien tulvareittien vedenjohtavuutta. Nykyisten tulvareittien lisäksi suunnitellaan uusia tulvareittejä tunnettujen jääpatopaikkojen yhteyteen. Näillä toimilla pyritään hillitsemään vedenkorkeuden
nousua jääpatotilanteissa.
Ruoppaus- ja perkaustoimenpiteitä suunnitellaan yhteensä viidelle eri kohteelle Pyhäjoen alaosalle. Näitä ovat Purasenkoski/Pohjoishaaran alaosa, Tunkemaoja, Tiironsuvannon alaosa/etelähaaran yläosa, etelähaaran alaosa ja
Rookin mutka. Tässä yhteydessä kohteet on käyty läpi yleispiirteisesti.
Pyhäjoen pohjoishaaran Purasenkosken alaosassa on kalliosaaria, jotka voivat estää jäiden etenemisen alaspäin
jokiuomassa ja aiheuttaa jääpadon muodostumisen alueelle. Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhankkeen yhteydessä
on kyseisellä alueella tehty jo aiemmin tulvasuojelutoimenpiteitä, joita on tarpeen täydentää jokiuoman jäiden välityskyvyn parantamiseksi. Pääuoman jäiden välityskyvyn parantamisen lisäksi on suunniteltu parannettavan pääuoman eteläpuolen tulvareittien vedenjohtokykyä.
Tunkemaoja ja Matinsaaren pohjoisosa toimivat tulvareitteinä Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran tulvissa. Tunkemaojan vedenjohtavuutta on jo parannettu Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhankkeen yhteydessä. Tunkemanojan suualue ja Matinsaaren pohjoisosa vaativat vielä perkausta ja alueelle on suunniteltu tehtävän perkaustoimenpiteitä.
Jatkossa Tunkemaojan ja Matinsaaren tulvareitit on tärkeä pitää toimivina ja tehdä tarpeen mukaan hoitotoimenpiteitä.
Tiironsuvannon alaosalla sekä etelä- ja pohjoishaaran yläosissa on tehty mittauksia useampana vuonna. Viimeisimpien, vuoden 2013 mittaustulosten perusteella Pyhäjoen etelähaara on mataloitunut ja virtausala on pienentynyt.
Myös Tiironsuvannon alaosan länsiranta on jonkin verran mataloitunut. Näiden muutosten perusteella ruoppauksia
on suunniteltu Tiironsuvannon alaosalle sekä etelähaaran yläosalle. Ruoppauksilla voitaisiin pienentää pohjoishaaraan ohjautuvaa virtausta.
Etelähaaran yläosan ruoppaustoimenpiteiden myötä etelähaaran tulvavirtaamat ja jäämäärät tulevat kasvamaan
verrattuna nykyiseen. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa myös etelähaaran alaosan veden- ja jäidenjohtavuus.
Etelähaaran alaosan ruoppauskohteet sijoittuvat tunnettujen jääpatopaikkojen yhteyteen Isosaaren pohjois- ja luoteispuolelle.
Rookinmutka on jyrkkä mutka Pyhäjoen taajaman ja Halusenpuhdon välisellä uomaosuudella ja tunnettu jääpatopaikka. Mutkan lisäksi uomassa on pieniä saaria, jotka estävät jäiden etenemistä uomassa. Rookinmutkaan on
suunniteltu ruoppaus- ja louhintatoimenpiteitä, joilla parannetaan uoman veden- ja jäiden välityskykyä ja pyritään
estämään jääpadon muodostumista.

Pyhäjoen alaosan pengerrykset, tonttien ja teiden korotukset
Ruoppausten ja perkausten lisäksi Pyhäjoen alaosalla voidaan tarvita uusia tulvapenkereitä tai tonttien ja teiden
korotuksia asutuksen suojaamiseksi jääpatotilanteissa ja erittäin harvinaisilla tulvilla. Mikäli penkereillä halutaan varautua vastaavaan tilanteeseen kuin vuoden 2013 jääpatotulva, voisi Purasenkosken kohdalla olla tarpeen suunnitella joen pohjois- ja etelärannalle penkereitä suojaamaan mm. Kittiläntien ja Sipontien asutusta. Penkereille tulisi
tehdä tarkemmat rakennussuunnitelmat.
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Toinen mahdollinen pengerpaikka olisi Lipintiellä, joka nykyisin sulkee entisen tulvareitin Lipinsaaren itäpuolelta.
Lipintiessä on matalampi kohta, joka voi mahdollistaa Vehkalanmutkan jääpatotulvatilanteessa vesien virtaamisen
Lipintien yli. Uusi tulvapenger tai vaihtoehtoisesti Lipintien korottaminen tulvasuojaustoimenpiteenä on tarpeen Lipinsaaren itäpuolen asuinalueen suojaamiseksi.

Jatketaan jäänsahauksia tunnetuilla jääpatopaikoilla. Toteutetaan tarvittavat ruoppaukset ja perkaukset. Suunnitellaan mahdollisia lisäpenkereitä, tonttien ja teiden korotuksia.

8.2.3

Pitkänajan toimenpiteet

Tulvatasanteet ja -uomat
Pirttikosken ja Koskelankosken alapuolella on tunnettuja jääpatopaikkoja, joiden yhteyteen suunnitellaan tulvatasanteita ja/tai -uomia. Toimenpiteitä ovat tulvareittien muotoilut ja kaivut.
Myös Asikkaperän alue on jääpatojen muodostumiselle herkkää aluetta. Tunnettu jääpatojen muodostumisalue
sijaitsee Asikkalan mutkan ja Tähjänjokisuun välisellä osuudella, jonne suunnitellaan tulvareittiä ja Tähjänjokisuun
ruoppausta. Suunniteltava tulvareitti laskee Tähjänjokisuulle, josta poistetaan siihen kertynyt liettymä ruoppaamalla.
Ruoppauksen tarkoituksena on estää jäiden pysähtyminen alueelle, jolloin tulvareitti voi toimia suunnitellulla tavalla.
Asikkaperällä jäät kulkeutuvat yleensä Yläsalonsaaren vasemman puoleiseen haaraan, oikeanpuoleisen haaran
kautta vedet pääsevät virtaamaan vapaasti.

Ruoppaukset ja perkaukset
Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhankkeen yhteydessä Vehkalan mutkan niemen nokkaa on leikattu. Uoma muodostaa edelleen jyrkän mutkan, jonka myötä alue on herkkä jääpatojen syntymiselle. Alueen ruoppaustarve tulee tarkastella, kun selviää voidaanko Vehkalan mutkan tilannetta helpottaa Pyhäjoen alaosalla tehtävillä jäiden lähtöä
edistävillä toimenpiteillä.

Uudet tulvasuojelupenkereet
Tuuttilan koski on herkkä jääpatojen syntymiselle, joten Tuuttilan mutkaan voi olla tarpeen rakentaa uusi penger
estämään veden nousu tielle ja rantakiinteistöille jääpatotilanteissa. Ranta-asukkaat ovat muotoilleet rantaa pengermäiseksi, mutta alueen tulvasuojelutarve olisi hyvä tarkastella vielä jatkosuunnittelun yhteydessä.

Asutusta suojaavien tulvasuojelupenkereiden kunnossapito
Pyhäjoen vesistöalueella on tulvasuojelua varten rakennettuja, olemassa olevia penkereitä useita kymmeniä kilometrejä (ks. Luku 3.4.1). Osa penkereistä on rakennettu suojaamaan asutusta, mutta osa on rakennettu suojaamaan
laajoja viljelysalueita. Myöhemmin viljelysalueita varten rakennettujen penkereiden taakse on paikoin rakennettu
myös asuin- ja lomarakennuksia.
Penkereiden ylläpitovastuu on pääosin ojitus- tai pengerrysyhtiöillä. Penkereiden ylläpito tarkoittaa niiden valvomista ja hoitamista, kuivatusojien sekä niihin kuuluvien rakenteiden hoitamista ja kunnossapitämistä sekä pumppujen toiminnan tarkkailua. Jatkossa tulvatilanteisiin voi varautua paremmin mm. moreenin ja louhoksen varamateriaalipaikkojen järjestämisellä ja kulkuyhteyksien parantamisella.
Asutusta suojaaville penkereille on tällä hetkellä käynnissä patoturvallisuuslain mukainen luokittelu. Tulvasuojelupenkereille olisi hyvä laatia tarkkailuohjelma, jolloin niillä suoritetaan vuosi- ja määräaikaistarkastuksia viranomaisohjauksessa, mikä auttaisi osaltaan havaitsemaan ajoissa penkereiden korjaustarpeet.
Suuremmat kunnostukset vaativat määrärahaa ja penkereiden kunnostusta lähdettäneen viemään eteenpäin kuntien ja pengerrysyhtiöiden yhteistyössä.
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Haapajärven säännöstelyn kehittäminen
Haapajärveä säännöstellään Haapakosken säännöstelypadolla ja säännöstely on aloitettu vuonna 1960 vesistötoimikunnan 23.8.1956 antaman säännöstelyluvan mukaisesti. Säännöstelylupaa on muutettu Pohjois-Suomen vesioikeuden toimesta 15.12.1987. Tämän jälkeen Haapajärven säännöstelyä koskevia määräyksiä on muutettu vuonna
2003 (Psy 11.9.2003), jolloin talviaikaisia säännöstelyrajoja on nostettu ja kevätalennus saadaan aloittaa vasta, kun
kevättulvan huippu on ohitettu. Nykyisten määräysten mukaan säännöstely on hoidettava siten, että kevät- ja
syysalennus on mahdollisimman pieni ja vedenkorkeus, viljelyhaittaa aiheuttamatta, on mahdollisimman korkealla,
eikä säännöstelyrajoja tarpeettomasti ylitetä.
Pyhäjoen vesistöalueella säännöstelytilavuus on pieni ja virtaamavaihtelut joessa täten suuria. Keväinen äkillinen
virtaaman kasvu vaikuttaa jäiden lähtöön ja niiden liikkeisiin joessa, millä voi olla mahdollisesti vaikutusta jääpatotulvatilanteiden muodostumiseen. Vuoden 2013 jääpatotulvan takia on selvitetty, onko Haapajärven juoksutuksia
mahdollista muuttaa siten, että yhtäkkisiltä virtaamamuutoksilta vältyttäisiin alavirran puolella. Haapajärven nykyisillä säännöstelyrajoilla mahdollisuudet loiventaa äkillistä virtaaman kasvua on pienet. Sen sijaan, jos tulvavirtaamien nousuvaiheessa voidaan aloittaa juoksutusten kasvattaminen tasaisesti ja antaa sen myötä vedenkorkeuden
laskea nykyistä säännöstelyrajaa alemmaksi, voidaan paremmin vähentää äkillisiä virtaaman kasvuja alavirran puolella. Virtaamien tasaisella kasvattamisella pyritään siihen, että jääpeite alkaisi hajota ja lähteä liikkeelle vähitellen
ja hallitummin. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa Haapajärvessä äkillisiä vedenkorkeuden muutoksia, millä voi olla haitallisia vaikutuksia ranta-alueille ja vedenlaadulle.
Tulvasuojelutoimenpiteenä Haapajärven säännöstelyn ja juoksutusmuutosten vaikutukset ovat vähäiset, jos lupaehtoja ei kehitetä. Pitkänajan toimenpiteenä voisi Haapajärven lupaehtoja kehittää vastaamaan paremmin nykyistä
ja tulevaa hydrologista tilannetta myös tulva-aikana.

Suunnitellaan tarvittavat ruoppaukset, perkaukset ja uudet penkereet. Laaditaan asutusta suojaaville
penkereille tarkkailuohjelmat ja huolehditaan kunnossapidosta. Kehitetään tulevaisuudessa Haapajärven säännöstelyä.

8.2.4

Toimenpiteet, jotka eivät sovellu Pyhäjoelle

Pyhäjoen tulvariskien hallinnan suunnittelun yhteydessä on tarkasteltu useita toimenpiteitä, joista osa ei sovellu
toteutettavaksi Pyhäjoen vesistöalueella. Näitä toimenpiteitä ovat:


Varsinaista pysyvillä jäänpidätysrakenteilla tapahtuvaa jäiden pidättämistä ei suunnitella vesistöalueelle,
koska alueella ei ole jäiden pidättämiseen riittävän suuria alueita. Rakentamismahdollisuuksia tarkasteltiin
Pirttikoskella, Koskelankoskella ja Ponnikkaperällä Merijärvellä. Toimenpidettä ei pidetä realistisena.



Pyhäjoen alaosan jääpatotilanteen helpottamiseksi tarkasteltiin Siikanivan ja Uimusuvannon penkereiden
sekä Merijärven pohjoispuolisen penkereen tausta-alueiden tilavuuksia ja arvioitiin mahdollisuuksia tulvavesien tilapäiseen varastointiin. Ajatuksena oli päästää tulvavesiä penkereiden suojaamille maa- ja metsätalousalueille, jos toimenpiteellä saataisiin vähennettyä vesistöalueen kokonaisvahinkoja. Penkereiden
tausta-alueen käytöllä on kuitenkin hyvin vähän vaikutusta vedenkorkeuksien nousuun ja tulva-alueen laajuuteen jääpatotilanteessa. Jääpatotilanne edellyttäisi merkittävää virtaaman leikkausta, mikä on mahdollista vain joidenkin tuntien ajan huomioiden käytettävissä olevat varastotilavuudet. Toimenpidettä ei pidetä
merkityksellisenä.

8.3

Valmiustoimet

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään tulviin varautumista ja siten vähentämään mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös tulvatilannetoiminnan suunnittelu
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ja harjoittelu kuuluvat valmiustoimiin. Valmiustoimet sisältävät muun muassa tulvaennusteet, varoitusjärjestelmät,
ennakkotiedottamisen, pelastussuunnitelmat, tulvantorjunnan harjoitukset ja omatoimisen varautumisen edistämisen. Taulukkoon (Taulukko 8-3) on koottu Pyhäjoen vesistöalueen valmiustoimet.
Taulukko 8-3. Valmiustoimet Pyhäjoen vesistöalueella.
Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tulvaennusteet

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

Tulvantorjuntaorganisaatio ja sen toiminta

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

Tulvaviestintä ja sen kehittäminen

Käytössä nykyisin

Koko vesistöalue

Valmius- sekä pelastus- ja evakuointisuunnitelmat

Käytössä nykyisin

Tulvariskialueet

Tulvatorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen

Käytössä nykyisin

Tulvariskialueet

8.3.1

Tulvaennusteet

Pyhäjoen virtaamaennusteiden ja alueen järvien vedenkorkeusennusteiden laadinnassa käytetään Suomen ympäristökeskuksessa kehitettyjä vesistömalleja. Vesistömallilla tarkoitetaan mallia, joka kuvaa luonnossa tapahtuvan
veden hydrologista kiertoa sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi.
Pyhäjoen tulvavaroitusjärjestelmä perustuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän vesistömallin valtakunnallisiin
vedenkorkeus- ja tulvavaroituksiin ja -ennusteisiin. Vedenkorkeus- ja tulvavaroitukset annetaan vesistömallin virtaamatasojen ylittyessä ennusteissa tai reaaliaikaisissa havainnoissa. Varoitukset ovat kaikkien luettavissa Suomen
ympäristökeskuksen internetsivuilta (www.ymparisto.fi/vesitilanne).
Vuoden 2014 alussa perustettu tulvakeskus on Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. Tulvien ennustaminen ja
niistä varoittaminen kuuluvat tulvakeskuksen tehtäviin. Tulvaennusteet ja varoitukset julkaistaan internetissä
(www.ymparisto.fi/vesistöennusteet).
Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien kehitystyö on jatkuvaa. Kehitystyötä tehdään pääosin Suomen ympäristökeskuksessa, mutta työhön voi aktiivisesti osallistua myös alueellisella tasolla. Toiminta parantaa tulviin varautumista ja asukkaiden varoittamista sekä edistää asukkaiden evakuointia riittävän ajoissa.

Osallistutaan tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmien kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.

8.3.2

Tulvantorjuntaorganisaatio ja sen toiminta

Pyhäjoen tulvantorjuntaorganisaatio on yksi osa Pohjois-Pohjanmaan tulvantorjuntaorganisaatiosta. ELYkeskuksen oman henkilökunnan lisäksi organisaatiossa ovat mm. pelastustoimen vastuuhenkilöt Jokilaaksojen pelastuslaitokselta sekä säännöstelijät. Yhteyttä muihin tahoihin pidetään tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Pyhäjoen vesistöalueella toimiva tulvantorjuntaorganisaatio on esitetty kuvassa (Kuva 8-2).
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Kuva 8-2. Tulvaorganisaatio Pyhäjoen vesistöalueella.

Vuosittain alkuvuodesta järjestetään koko Pohjois-Pohjanmaan alueen viranomaisneuvottelu kevään tulvatilanteen
osalta. Tilaisuudessa informoidaan lumi- ja vesitilanteesta sekä esitetään ennusteita tulevan tulvan ajankohdasta ja
suuruusluokasta. Lisäksi käydään läpi viranomaisten väliset yhteystiedot ja tulvantorjunnan organisoituminen. Tilaisuuteen osallistuvat mm. alueen pelastusviranomainen, paikallinen tielaitoksen edustaja ja ELY-keskuksen edustaja.
Neuvotteluissa todetaan viranomaisvastuut ja -valmiudet, torjuntaorganisaatiot, yhteystiedot ja viestintä sekä arvioidaan jää- ja tulvatilanne uusimpien ennusteiden avulla. Jokainen taho tiedottaa omista toimistaan.
Viranomaisten tehtävänjakoa tulvatorjuntatilanteessa on käsitelty tarkemmin liitteessä 3, operatiivinen toiminta tulvatilanteessa.

Päivitetään pelastuslaitosten ja ELY-keskusten yhteystietoja sekä tulvatorjuntaorganisaation kaaviota
vuosittain. Jatketaan hyvää yhteistyötä eri pelastusviranomaisten välillä.

8.3.3

Tulvaviestintä ja sen kehittäminen

Hyvä tulvatiedottaminen auttaa väestöä varautumaan tulviin ja parantaa asukkaiden mahdollisuuksia siirtää omaisuuttaan turvaan sekä suojata kiinteistönsä tulvalta. Tiedottaminen myös vähentää pelastustoimen tehtäviä ja kustannuksia tulvatilanteessa sekä mahdollistaa yritysten ja yhteiskunnan eri toimintojen varautumisen uhkaavaan tulvaan ja auttaa yrityksiä minimoimaan toimintakatkosta aiheutuvia kustannuksia.
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Tiedotusvastuu ennen tulvia on alueellisella ELY-keskuksella. Siinä vaiheessa, kun tulvatilanne on päällä, tiedotusja johtovastuu siirtyy pelastuslaitokselle, jonka toimintaa ELY-keskus tukee. Tulvakeskus puolestaan tiedottaa yleisesti valtakunnan tason asioista.
Tulvatiedotteiden laatimisesta vastaa kukin alueellinen ELY-keskus omalla toimialueellaan. Pyhäjoen vesistöalueella tulvatiedottamisesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka tiedottaa väestöä tiedotussuunnitelman
mukaisesti. Tiedotuksesta vastaavan tehtävänä on jo tulvan uhatessa ja sen aikana mm.:






tiedottaa tulvauhasta,
antaa yleisölle/asukkaille jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteistä,
järjestää tulvatorjunnan johtoryhmän tiedotustilaisuudet,
hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin,
seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta annettavan informaation osalta ja tiedottaa suurtulvauhasta.

Tulvaviestinnän tulee olla selkeää ja informatiivista ja sitä tulee antaa ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen.
Ihmisillä pitää myös olla mahdollisuus saada koko ajan reaaliaikaista tietoa oman alueensa tulvatilanteesta ja mahdollisesta hätätilanteessa toimimisesta. Alueella tulee selvittää parhaimmat, nopeimmat ja helpoimmat viestintäkanavat. Tulvaviestintää tulee kehittää kokonaisvaltaisesti, myös eri viranomaisten välillä (VIRVE-radioverkko).

Laaditaan tiedostussuunnitelma, jonka avulla väestöä varoitetaan tulvasta. Käytetään tehokkaimpia
viestintävälineitä väestön tiedottamiseksi.

8.3.4

Valmius- sekä pelastus- ja evakuointisuunnitelmat

Uusi valmiuslaki (1552/2011) otettiin käyttöön 1.3.2012 ja sillä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelmien laatiminen on tulvariskien hallinnassa tulvariskiä ennaltaehkäisevä toimenpide, joka otetaan huomioon myös Pyhäjoen vesistöalueella. Kunnilla
on valmiussuunnitelmat, joissa mainitaan myös tulvatilanteet (Taulukko 8-4). Kuntien valmiussuunnitelmat pidetään
ajan tasalla ja suunnittelussa otetaan tulvariskien vähentäminen huomioon. Pohjois-Pohjanmaalla järjestetään lisäksi kuntien yhteisiä valmiusharjoituksia, joissa oli 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 kokonaisuutta, jolla varaudutaan evakuoinnin suorittamiseen.
Varmistetaan, että pelastuslaitos ottaa evakuointisuunnitelmien teossa huomioon Pyhäjoen vesistöalueelle laaditut
viimeisimmät tulvavaarakartat ja tiedot kartoitetuista riskikohteista. Varmistetaan, että tieto saadaan välitettyä myös
pelastussuunnitelmien laatijoille eli kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille.

Pidetään yllä eri asteen suunnitelmia ja varmistetaan, että kuntien valmiussuunnitelmiin tulee maininta tulvista ja, että evakuointisuunnitelmat on tehty ja ne ovat helposti saatavilla.
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Taulukko 8-4. Pyhäjoen vesistöalueen kuntien valmiussuunnitelmat.
Kunta
Pyhäjoki

Milloin
tehty?
2012

Milloin päivitetty?
1/2016

Onko mainittu tulvatilanteita?

Muuta?

Ei ole erikseen mainittu tulvatilanteita

Valmiussuunnitelma on tehty normaaliolojen häiriötilanteita varten ja tulvatilanne
voidaan lukea sellaiseen mukaan. Pyhäjoen kunnan omat valmiusharjoituspäivät
on pidetty 20.1.2016. Teknisellä toimella
on oma valmiussuunnitelma.

Merijärvi
Oulainen

Ei tiedossa
2010

Haapavesi
Kärsämäki

Ei ole erikseen mainittu tulvatilanteita

2014
2010

On tarkasteltu mahdolliset tulvat
Yleisessä valmiussuunnitelmassa on mainittu uhkat ja riskit, joihin tulisi varautua ja
selvitetty minkälaisia ryhmiä tarvittaessa
perustetaan.
Varsinaisia tulvatilanteita ei ole suunnitelmissa erikseen käsitelty, vaan ne on huomioitu luonnon aiheuttamina uhkina.

Pyhäjärvi

8.3.5

2007

käynnissä

Tulvan osalta varauduttu häiriötilanteita
varten jätevedenpuhdistamon ympäristön
tulvaan ja keskustaajaman osalta rankkasateeseen (viemärin tulviminen).

Tulva on mainittu mahdollisena uhkatekijänä

Teknisen toimen valmiussuunnitelmassa
on selvitetty uhkat ja riskit ja niihin varautuminen muodostamalla mm. raivausryhmiä.
Suunnitelmassa on selvitetty tiestölle ja silloille mahdollisesti sattuvien vahinkojen
johdosta vaihtoehtoiset kulkureitit. Suunnitelmassa on myös luetteloitu urakoitsijat ja
koneet ym. joita voidaan käyttää tilanteiden vaatimiin toimenpiteisiin.
Tulvatilanteet ovat Pyhäjärven vesistöissä
matalan riskin asia. Pyhäjärvi on latvavesi
Pyhäjoelle. Käytettävissä olevien tulvakarttojen perusteella ei ole merkittäviä tulvariskejä.

Tulvatorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen

Tulvatilannetoimintaan liittyvien harjoitusten järjestämisvastuusta on säädetty valtioneuvoston asetuksella pelastustoimesta (VNA 787/2003). Asetuksen mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää pelastustoimen alueiden
ja pelastustoimeen osallistuvien muiden viranomaisten yhteistoimintaa edistäviä väestönsuojelu- ja suuronnettomuusharjoituksia. Myös alueen pelastustoimen tehtäviksi on määritelty järjestää väestönsuojelu- ja suuronnettomuusharjoituksia.
Viranomaisten neuvottelutilaisuuksien lisäksi järjestetään laajempia tulvantorjuntaharjoituksia, joihin osallistuu
useita viranomaistahoja eri tehtäväalueilta. Tulvantorjuntaharjoituksilla voidaan hioa varsinaiseen tulvantorjuntaan
sekä pelastustoimintaan osallistuvien organisaatioiden välistä yhteistyötä. Huolehditaan, että jatkossakin järjestetään tulvantorjuntaharjoituksia.

Harjoitellaan toimintaa tulvatilanteessa säännöllisesti.

8.4

Toiminta tulvatilanteessa

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvasta aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi tulvan aikana
suoritettavat toimenpiteet, kuten tilanteen vaatimat vesistön säännöstelyt, 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 8-5).
Taulukko 8-5. Pyhäjoen vesistöalueella tulvatilanteessa tehtävät toimenpiteet.
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Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen

Käytössä nykyisin

Tulvariskialueet

Jääpatojen purkaminen

Käytössä nykyisin

Tulvariskialueet

8.4.1

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen

Tulvavahinkojen torjuminen tilapäisillä rakenteilla edellyttää riittävän tiiviin ja tarpeeksi korkean rakenteen pystyttämistä. Vedenpitävyys on yleensä varmistettava erillisellä muovikalvolla tai muulla vastaavalla vesieristeellä. Lisäksi
rakenteen tulee kestää vedenpaineen aiheuttama rasitus kaatumatta, liukumatta ja murtumatta. Yleisiä Suomessa
käytettyjä tilapäisiä tulvasuojelurakenteita ovat perinteiset maavallit, hiekkasäkeistä rakennetut tulvavallit, erilaiset
muovit ja siirrettävät tulvaseinät. Tilapäisten tulvavallien käytössä on huomioitava, että vesi ei pääse suojauksen
sisäpuolelle esim. viemäriputkistojen kautta ja, että ainakin laajempien suojattujen alueiden hulevedet ohjataan suojauksen yli pumppaamalla.
Tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden avulla pyritään suojaamaan yksittäisiä tärkeitä kohteita. Tällaisia kohteita ovat
mm. sähkömuuntamot, tukiasemat, yksittäiset rakennukset, erityisvaarakohteet jne. Tilapäisiä rakenteita käytetään
sekä yksityisten että julkisten rakennusten suojaamiseksi. Niitä käytetään viranomaisten toimesta, mutta myös yksityisten kiinteistöjen omistajat voivat suojata omaisuuttaan tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla.
Tilapäisten rakenteiden käyttöön voidaan varautua ennalta paremmin mm. sijoittamalla tarvittavia materiaaleja keskeiselle paikalle esimerkiksi pelastuslaitoksen yhteyteen, mistä asukkaat voivat tarvittaessa noutaa hiekkasäkkejä
tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden tekoon. Myös tulvapengerten hätäkorjauksissa käytettävä moreeni ja louhos
voidaan sijoittaa sopiviin paikkoihin esim. penkereiden läheisyyteen.

Sijoitetaan tilapäisiin tulvantorjuntarakenteisiin sekä tulvapengerten hätäkorjaukseen käytettäviä materiaaleja sopiviin paikkoihin, jotta suojaustoimintaa tulvatilanteessa voidaan jouduttaa.

8.4.2

Jääpatojen purkaminen

Pyhäjoen vesistössä on kokeiltu useita eri tekniikoita, joilla on voitu pienentää kevätaikaisten jääpatojen syntymisriskiä. Monet toimet ovat ennakoivia, jolloin jää- tai hyydepatojen syntymistä pyritään ennalta ehkäisemään. Tähän
liittyen jäänsahauksia on käsitelty lyhyenajan toimenpiteiden yhteydessä luvussa 8.2.1. Jää- ja hyydepatoja on purettu useissa kohteissa jokivarressa kaivinkoneella ja räjäytyksillä.

Jatketaan hyviä käytäntöjä jää- ja hyydepatojen synnyn ehkäisyssä, mutta myös jää- ja hyydepatojen
purkamisessa.

8.5

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. Pyhäjoen vesistöalueella tehtävät jälkitoimenpiteet on esitetty taulukossa (Taulukko 8-6).
Taulukko 8-6. Tulvatilanteen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä.
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Toimenpide

Toimenpiteen tila

Toimenpiteen hyötyjen laajuus

Puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteet

Käytössä nykyisin

Vahinkoalueet

Tulvavahinkojen arviointi

Käytössä nykyisin

Vahinkoalueet

8.5.1

Puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteet

Tulvat voivat aiheuttaa tulva-alueen asukkaille merkittäviä taloudellisia tai sosiaalisia haittoja rakennusten kastuessa. Tulva voi levittää alueelle lietettä, jätevesiä tai muuta likaa, jonka lisäksi veden mukana alueelle voi kulkeutua
tavaroita ja roskia. Tulvan jälkeen vahinkoalue voi olla asuinkelvottomassa kunnossa ja vaatia laajoja puhdistamisja ennallistamistoimia. Kunnat ohjaavat alueiden puhdistamista tulvan jälkeen sekä suunnittelevat ennallistamistoimenpiteitä. Kiinteistöjen omistajat vastaavat toimista omalta osaltaan. Edistetään tulvatilanteen jälkeisissä toimissa
vapaaehtoistoimintaa, missä voivat olla mukana mm. kylä- ja asukasyhdistykset.

Jatketaan jälkitoimenpiteiden tekemistä ja kehitetään palautumisen nopeuttamista.

8.5.2

Tulvavahinkojen arviointi

Tulvan jälkeen päivystävä palomestari tekee alustavan tulvavahinkojen arvioinnin ja rakennustarkastaja tarkemman
vahinkoarvion. Satovahinkojen korvauksista päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.
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.

Jatketaan nykyisiä käytäntöjä ja tiedotetaan asukkaita tulviin liittyvistä vahingonkorvausasioita.

8.6

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Pyhäjoen vesistöalueelle asetetut tulvariskien hallinnan kärkitavoitteet on mahdollista saavuttaa. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 8-7) on käyty kärkitavoitteet läpi ja millä toimenpiteillä niiden voidaan katsoa toteutuvan.
Taulukko 8-7. Pyhäjoen vesistöalueelle asetettujen kärkitavoitteiden toteutuminen hallintasuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.
Tavoite

Toteutuminen nykyisellä käytännöllä
Ei toteudu

Väestö on turvassa
Tulvahuippu ei ilmastonmuutoksesta huolimatta kasva

Toteutuu osittain
Toteutuu

Viranomaistoiminta on selkeää
Tulvasuojelupenkereet ovat turvalliset
Tiedonkulku toimii
Jääpadoista johtuvia tulvia saadaan vähennettyä
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Toteutuu osittain

Toteutuu
Ei toteudu

Toteutuuko (miten toteutuu/ei
toteudu)
Toteutuu osittain/ Tulvapenkereiden luokittelu, jääpatotoimenpiteet, tulvariskikartoitus
Toteutuu / Säännöstelyn kehittäminen (Haapajärvi, Pyhäjärvi)
Toteutuu / Tulvaorganisaation
toiminta, palaverit ja harjoitukset
Toteutuu / Tulvapenkereiden
luokittelu, tarkkailuohjelmat ja
kunnossapito
Toteutuu / Viranomaistoiminta
Toteutuu osittain / Jääpatotulvien vähentäminen lyhyen ja
pitkän ajan toimenpiteillä

Toimenpidekategoria/toimenpide
Kaikki toimenpidekategoriat
Tulvasuojelutoimenpiteet (pitkänajan)
Valmiustoimet, toiminta tulvatilanteessa

Tulvasuojelutoimenpiteet (pitkänajan)
Valmiustoimet
Tulvasuojelutoimenpiteet (lyhyen- ja pitkänajan)

9

Toimenpiteiden yhteenveto ja hallintasuunnitelman täytäntöönpano

9.1

Toimenpiteiden yhteenveto ja etusijajärjestys

Tässä luvussa on esitetty yhteenveto edellä kuvatuista toimenpiteistä sekä esitetty tulvariskinlain (620/2010) mukaisesti 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 suunnitelmakaudella.
Tulvariskien hallinnan ohjausryhmä on kokouksissaan käsitellyt hallintasuunnitelmassa esitettäviä toimenpiteitä ja
niiden priorisointia. Taulukossa (Taulukko 9-1) esitetyt toimenpiteet ja niiden priorisointi on hyväksytty 21.4.2016
kokouksessa. Ensisijaisesti toteutettavat lyhyenajan toimenpiteet vähentävät jääpatotulvista aiheutuvia vahingollisia
seurauksia. Jääpatotulviin liittyen toimenpiteissä on keskitytty erityisesti Pyhäjoen keskustaan ja keskustan ulkopuolisiin alueisiin.
Taulukko 9-1. Yhteenveto hallintasuunnitelmassa esitettävistä toimenpiteistä ja toimenpiteiden priorisointi.
Toimenpide
Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
Asukkaiden omatoiminen varautuminen
Tulvatietojärjestelmä, tulvavaara- ja
riskikartat
Tulvasuojelun toimenpiteet
Jäänsahaukset alueittain…
Jäänmittauksien ohjelmointi
Pyhäjoen alaosan ruoppaukset…
Pyhäjoen alaosan pengerrykset…
Tulvatasanteet ja -uomat
Ruoppaukset ja perkaukset
Uudet tulvasuojelupenkereet
Tulvasuojelupenkereiden kunnossapito
Haapajärven säännöstelyn kehittäminen
Valmiustoimet
Tulvaennusteet
Tulvantorjuntaorganisaatio ja sen toiminta
Tulvaviestintä ja sen kehittäminen
Valmius-, pelastus- ja evakuointisuunnitelmat
Tulvatorjuntaharjoituksien järjestäminen…
Toiminta tulvatilanteessa
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden
käyttö…
Jääpatojen purkaminen
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Tarkempi toimenpide-ehdotus
Jatketaan maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta ottamalla erityisesti
tulvaherkät alueet huomioon. Mainostetaan tulvakarttapalvelua ja tarjotaan tulvakarttoja kunnille rajapintapalveluna.
Parannetaan omatoimisen varautumisen ohjeistusta. Tiedotetaan asukkaita tehdyistä tulvavaara- ja riskikartoista sekä saatavilla olevasta
Pientalojen tulvaturvallisuusoppaasta.
Päivitetään yleispiirteiset tulvariskikartat yksityiskohtaisiksi. Pidetään
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskialueiden tulvariskikohteet ajan tasalla
ja tarvittaessa tarkennetaan riskikohteiden tietoja tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelun tueksi.

Jatketaan jäänsahauksia tunnetuilla jääpatopaikoilla.
Toteutetaan tarvittavat ruoppaukset ja perkaukset. Suunnitellaan mahdollisia lisäpenkereitä, tonttien ja teiden korotuksia.
Suunnitellaan tarvittavat ruoppaukset, perkaukset ja uudet penkereet.
Laaditaan asutusta suojaaville penkereille tarkkailuohjelmat ja huolehditaan kunnossapidosta.

Priorisointi
Ensisijainen (jatkuvaa toimintaa)
Täydentävä

Ensisijainen (jatkuvaa toimintaa)

Ensisijainen
Ensisijainen
Ensisijainen
Ensisijainen
Toissijainen
Toissijainen
Toissijainen
Toissijainen

Kehitetään tulevaisuudessa Haapajärven säännöstelyä.

Täydentävä

Osallistutaan tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmien kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.
Päivitetään pelastuslaitosten ja ELY-keskusten yhteystietoja sekä tulvatorjuntaorganisaation kaaviota vuosittain. Jatketaan hyvää yhteistyötä eri pelastusviranomaisten välillä.
Laaditaan tiedostussuunnitelma, jonka avulla väestöä varoitetaan tulvasta. Käytetään tehokkaimpia viestintävälineitä väestön tiedottamiseksi.
Pidetään yllä eri asteen suunnitelmia ja varmistetaan, että kuntien valmiussuunnitelmiin tulee maininta tulvista ja että evakuointisuunnitelmat
löytyvät.

Ensisijainen (jatkuvaa toimintaa)

Harjoitellaan toimintaa tulvatilanteessa säännöllisesti.

Ensisijainen

Sijoitetaan tilapäisiin tulvantorjuntarakenteisiin sekä tulvapengerten hätäkorjaukseen käytettäviä materiaaleja sopiviin paikkoihin, jotta toimintaa tulvatilanteessa voidaan jouduttaa.
Jatketaan hyviä käytäntöjä jää- ja hyydepatojen synnyn ehkäisyssä,
mutta myös patojen purkamisessa.

Ensisijainen (jatkuvaa toimintaa)
Ensisijainen (jatkuvaa toimintaa)
Ensisijainen

Täydentävä
Ensisijainen (jatkuvaa toimintaa)

Jälkitoimenpiteet
Puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteet
Tulvavahinkojen arviointi

Jatketaan jälkitoimenpiteiden tekemistä ja kehitetään palautumisen nopeuttamista.
Jatketaan nykyisiä käytäntöjä ja tiedotetaan asukkaita tulviin liittyvistä
vahingonkorvausasioita.

Täydentävä
Täydentävä

9.2 Toimenpiteiden vaikutukset ja yhteensopivuus vesienhoidon
tavoitteiden kanssa
Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä jatketaan mm. maankäytön suunnittelua, pidetään tulvariskialueiden riskikohteet ajan tasalla ja pyritään lisäämään asukkaiden omatoimista varautumista. Jos toimenpiteillä saadaan vähennettyä riskitekijöitä ja helpotettua toimintaa tulvatilanteessa, on tällä positiiviset vaikutukset vesien tilaan, ympäristöön
ja talouteen.
Nykyisin käytössä olevien tulvasuojelutoimenpiteiden, kuten jäänsahausten, vaikutukset ovat verrattain neutraalit ja
ne lisäävät asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, miten ne toteutetaan. Esimerkiksi ruoppaukset aiheuttavat samentumahaittaa alapuolisessa vesistössä, mutta samentuman leviämistä voidaan minimoida työteknisesti ja samentuman laajuutta tulee seurata työn aikana. Jos ruoppaus
suoritetaan kevättalvella, ehtii vesi kirkastua ennen kevätkutua. Pohjaeläimet palautuvat ruopatuille alueille muutamassa vuodessa. Mikäli tulvatasanteiden ja -uomien muotoilut ja kaivut tehdään huolella, voivat vaikutukset vesien
tilaan ja ekologiaan jäädä kohtalaisiksi. Kiintoainekulkeumia ja samentumahaittoja voidaan ehkäistä mm. toteuttamalla kaivut vähän veden aikaan, sijoittamalla kaivumassat kauemmas luiskista, kunnostamalla uomat ylävirrasta
alavirtaan päin ja välttämällä vedenalaista kaivua. Myös tulvatasanteiden toispuoleiset kaivut vähentävät kiintoaineskulkeumia, kun luiskia sitovaa kasvillisuutta jää jäljelle. Kaivutoimenpiteiden tarkemmassa suunnittelussa tulee
huomioida myös mahdolliset happamien sulfaattimaiden aiheuttamat haitat. Suuremmat penkereet, teiden korotukset ja ruoppaukset muuttavat tulvarytmiä, virtaamaa ja rantavyöhykkeen luonnontilaisuutta. Toimenpiteitä on kuitenkin ohjattu jo rakennetuille ja muokatuille alueille. Säännöstelyn kehittämisellä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia vesistön ekologiseen tilaan. Säännöstely kuluttaa rantavyöhykettä ja vähentää esimerkiksi pohjaeläinten määrää. Säännöstelyn kehittämishankkeissa huomioidaan vesien ekologinen tila, jolloin säännöstelykäytännön muuttamisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia.
Valmiustoimet lisäävät tulvatietoisuutta, helpottavat toimintaa tulvatilanteessa ja voivat ehkäistä myös tulvavahinkoja. Tällä on ennen kaikkea positiiviset taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.
Tulvatilanteessa tehtävät toimenpiteet vähentävät tulvariskiä ja vahinkoja. Tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla voi olla
positiiviset vaikutukset vedenlaadulle, jos ympäristölle haitallisia kohteita suojataan. Jääpatojen purkamisella ei ole
merkittäviä ekologia vaikutuksia, mikäli ne puretaan kaivinkoneella. Räjäytyksillä on paikallisia vaikutuksia eliöstöön.
Toimenpiteillä on merkittävät positiiviset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.
Jälkitoimenpiteistä erityisesti puhdistustoimenpiteillä on positiiviset vaikutukset niin veden laadulle kuin sosiaalisestikin. Vahingonkorvaukset edistävät toipumista.
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat vaikuttaa vesienhoidon tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Jos vesistön
tai vesimuodostuman hydrologista kiertoa tai rakenteellisia ominaisuuksia, kuten pohjan rakennetta ja laatua, syvyyttä, leveyttä tai rantavyöhykkeen laatua, on muutettu merkittävästi, on vesimuodostuma voitu vesienhoitosuunnitelmassa nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi. Koska tulvariskien hallintatoimenpiteet voivat
useissa tapauksissa lisätä vesimuodostuman muuttuneisuutta, on tulvariskien hallinnan suunnittelussa otettu huomioon sellaiset vesimuodostumat, joiden hydrologis-morfologisia ominaispiirteitä on muutettu, mutta joita ei ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi.
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan valittujen toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon
tavoitteiden kanssa on esitetty taulukossa 9-2. Toimenpiteistä joen perkauksilla on negatiivisimmat vaikutukset vesienhoidon näkökulmasta. Myös penkereiden rakentamisella sekä jääpatojen purkamisella voi olla negatiivisia vaikutuksia. Suurin osa toimenpiteistä on neutraaleja vesienhoidon tavoitteiden suhteen.
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Taulukko 9-2. Arviot toimenpiteiden yhteensopivuudesta vesienhoidon tavoitteiden kanssa
Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa
Toimenpiteet

Hyvä

Melko
hyvä

Neutraali

Melko
huono

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
(x)

Huono

Perustelut

x

Neutraalit vaikutukset.
Mikäli vältetään esim.
haitallisten aineiden
pääsyä vesiin, positiiviset vaikutukset vesien
tilaan ja ekologiaan.

(x)

Säännöstelyn kehittämisellä voi olla positiivisia
ja negatiivisia vaikutuksia, jäänsahaus neutraali toimenpide, perkauksilla ja ruoppauksilla negatiivisia vaikutuksia, penkereet muuttavat rantavyöhykkeen
luonnontilaisuutta ja
hydrologiaa.

Tulvasuojelutoimenpiteet

x

Valmiustoimet

Neutraalit vaikutukset
vesien tilaan
x

Toiminta tulvatilanteessa
x

Jälkitoimenpiteet
(x)

9.3

x

(x)

Neutraalit vaikutukset.
Jääpatojen purkamisella räjäytyksin on negatiivisia vaikutuksia
paikallisesti.
Puhdistustoimilla voi
olla positiiviset vaikutukset vesien tilaan

Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta

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. Toimenpiteiden priorisointiehdotuksessa ei ratkaista kenenkään oikeutta saada omaisuudelleen
tulvasuojelua eikä kenenkään velvollisuutta sietää tulvariskiä. Ehdotuksen laatijoiden virkavastuu ei siten koske tällaisten oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumista tai vahingonkorvausvastuuta. Tulvaryhmässä toimiva viranomaistaho tai sen edustaja ei ole vastuussa suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä myöskään silloin, jos suunnitelmassa priorisoitu tai muuten esitetty toimenpide lisää tulvista aiheutuvaa vahinkoa muualla vesistössä. Korvausvastuu voi syntyä vain tällaisen toimenpiteen toteuttajalle eli sille, joka saa toimenpiteeseen luvan. Korvausvastuun
sisällöstä päättää lupaviranomainen toimenpidettä koskevassa luvassa.
Pyhäjoen osalta ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on valmistunut toukokuussa 2016. Hallintasuunnitelmaehdotus on ollut kuultavana 25.2.–1.4.2016 ja ehdotus on hyväksytty tulvariskien hallinnan ohjausryhmän kokouksessa 21.4.2016. Tulvariskilain (620/2010) mukaan tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden
nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden
välein. Alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden tarkistus tehdään seuraavan kerran 22.12.2018 mennessä. Hallintasuunnitelmien uudelleenarviointi tulee olla valmis 22.12.2021.
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9.3.1

Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanoehdotus

Tässä hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset Pyhäjoen vesistöalueelle esitetyistä toimenpiteistä on koottu taulukkoon (Taulukko 9-3).
Hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät voi sisältää tarkkuustasoltaan hankesuunnitelmatasoista tarkkaa tietoa toimenpiteistä, vaan toimenpiteen tarkempi suunnittelu alkaa vasta hallintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se voi jatkua seuraavalle hallinnan suunnittelun kierrokselle.
Vastuutaho tai vastuutahot vastaavat ensisijaisesti toimenpiteiden toteuttamisen käynnistämisestä tai toteutuksen
jatkamisesta. ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että vastuutahot pysyvät suunnitellussa
aikataulussa ja toimenpiteiden toteuttaminen sujuu suunnitelman mukaan. Tulvaryhmä auttaa tässä tehtävässä
ELY-keskusta. ELY-keskuksen ohjaava rooli korostuu erityisesti niiden toimenpiteiden osalta, joissa vastuutahoa ei
ole määritelty tarkasti tai vastuutahona ovat kiinteistönomistajat tai muut paikalliset toimijat. Tällaisten toimenpiteiden
toteutumisen varmistamisen osalta niiden seurannalla on erityisen suuri merkitys.
Taulukko 9-3. Vesistöalueella tarvittavien tulvariskien hallintatoimenpiteiden tila sekä vastuut.
Tarvittava tulvariskien hallintatoimenpide

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
Asukkaiden omatoiminen varautuminen
Nykyiset ja suunnitellut tulvasuojelun toimenpiteet
Jäänsahaukset alueittain…
Jäänmittauksien ohjelmointi
Pyhäjoen alaosan ruoppaukset…
Pyhäjoen alaosan pengerrykset…
Tulvatasanteet ja -uomat
Ruoppaukset ja perkaukset
Uudet tulvasuojelupenkereet

Tekeillä

Puuttuu

Toteutuksen päävastuutaho

x

Pohjois-Pohjanmaan liitto, kunnat

x

Pelastustoimi, kunnat

x
x

Pohjois-Pohjanmaan ELY
x

Pohjois-Pohjanmaan ELY, SYKE

x*

Kunnat

x*
x*

Kunnat
x

Kunnat

x

Kunnat

x

Kunnat

Tulvasuojelupenkereiden kunnossapito

x **

x

Haapajärven säännöstelyn kehittäminen

x*

x

Pengerrysyhtiöt, kunnat, PohjoisPohjanmaan ELY
Voimayhtiö, Pohjois-Pohjanmaan
ELY

Valmiustoimet
Tulvaennusteet
Tulvantorjuntaorganisaatio ja sen toiminta

x

Pohjois-Pohjanmaan ELY, SYKE

x

Pohjois-Pohjanmaan ELY

Tulvaviestintä ja sen kehittäminen

x

Valmius-, pelastus- ja evakuointisuunnitelmat

x

Tulvatorjuntaharjoituksien järjestäminen…

x

Toiminta tulvatilanteessa
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö…

x

Pelastustoimi, kiinteistönomistajat

Jääpatojen purkaminen

x

Pohjois-Pohjanmaan ELY, pelastustoimi

x

Kunnat, pelastustoimi

x

Pohjois-Pohjanmaan ELY, kunnat

Jälkitoimenpiteet
Puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteet
Tulvavahinkojen arviointi
* toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on käynnistynyt
** juridisesti tekeillä, käytännössä puuttuu

9.3.2

Toimenpiteen tila
Jatkuva

Pohjois-Pohjanmaan ELY, pelastustoimi, tulvakeskus
Kunnat, pelastustoimi, kiinteistönomistajat
Pelastustoimi, Pohjois-Pohjanmaan
ELY, kunnat

Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta

Suunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on päävastuussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
jonka tehtävänä on omalta osaltaan valvoa, että toimenpide-ehdotusten toimeenpano etenee.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi ehdotettujen toimenpiteiden kehittymistä karkeasti asteikolla valmis / kesken / aloittamatta. Yksityiskohtaisempien toimenpiteiden osalta seurantaa pyritään toteuttamaan aktiivisemmin yh-

46

teistyössä toteutuksesta vastuussa olevien tahojen kanssa. Toimenpiteiden seurannassa ja suunnittelun edistämisessä ELY-keskusta voi auttaa tulvaryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin. Seurantaa varten perustettava
tulvaryhmä voisi koostua niiden tahojen edustajista, jotka ovat mukana hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisessa.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleenarvioinnissa vuonna 2021 on tarvittaessa kuvattava, mitkä tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta ja miksi niin on käynyt. Tarkistetuissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa otetaan huomioon lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista saatu uusi tieto tulvien esiintymiseen.
Tarkistetuissa suunnitelmissa esitetään myös arvio siitä, miten tulvariskien hallinnalle tässä suunnitelmassa asetetut
tavoitteet on saavutettu ja miten toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty.
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Yhteenveto

Vuonna 2013 sattuneen jääpatotulvan jälkeen perustettiin tulvariskien hallinnan ohjausryhmä ja aloitettiin tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen vesistöalueella. 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. Suunnitelmassa on huomioitu erityisesti jääpatotilanteet. Kuulemisien vastaukset ja alueen asukkaiden kannanotot ovat vaikuttaneet toimenpide-ehdotuksiin. Toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa on arvioitu.
Pyhäjoki kuuluu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueeseen ja on Perämereen laskevista päävesistöalueista seitsemänneksi suurin. Vesistöalueella tulvariskialueeksi on tunnistettu Pyhäjoen suisto ja taajama sekä Merijärven taajama
ja Kalapudas. Yli 75 % vesistöalueen pinta-alasta on metsämaata ja suota. Maatalousalueet keskittyvät pääasiassa
vesistöalueen keski- ja alaosaan ja rakennetut alueet kuntataajamiin. Vesistöalueen alivirtaaminen ja ylivirtaamien
ero on kohtalaisen suuri ja virtaamissa on ollut havaittavissa äärevöitymistä. Vesistöalueella on kolme säännösteltyä
järveä, mutta niiden tulvahuippua leikkaava kapasiteetti on verrattain pieni.
Pyhäjoen ranta-alueille on toteutettu lukuisia pengerryshankkeita, joiden merkitys tulvasuojelulle on suuri. Penkereiden murtumisen seurauksena veden alle jäävän alueen suuruus on arvioitu Pyhäjoen taajaman läheisyydessä sekä
Merijärvellä. Tulvapenkereitä olisi tärkeä ylläpitää ja kunnostaa, sillä tulevaisuudessa tulvatilanteita voi sattua yhä
enemmän myös roudattomana aikana, jolloin penkereiden murtumariski on suurempi.
Suunnittelun tavoitteena on ollut mm. vähentää tulvariskiä ja löytää ratkaisuja jääpatojen aiheuttamiin vahinkoihin.
Suunnittelun alkuvaiheessa on keskitytty hallintasuunnitelman toimenpideosioon ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy on laatinut vuonna 2015 raportin jääpatoihin liittyvistä toimenpiteistä (liite 4). Suunnitellut toimenpiteet on jaoteltu
lyhyen- ja pitkänajan toimenpiteisiin. Lyhyenajan toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on käynnistynyt ja Pyhäjoen
kunta on lähtenyt viemään toimenpiteitä eteenpäin.
Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä jatketaan mm. maankäytön suunnittelua ja rakentamisen ohjausta kaavoituksen avulla. Tulvatietojärjestelmä sekä laaditut tulvavaara- ja tulvariskikartat toimivat suunnittelun tukena, minkä lisäksi myös asukkaiden omatoimista varautumista pidetään tärkeänä.
Jo nykyisinkin käytössä olevia tulvasuojelutoimenpiteitä ovat jäänsahaukset ja jäänpaksuusmittaukset. Suunniteltuja
lyhyenajan toimenpiteitä ovat Pyhäjoen alaosan ruoppaukset ja perkaukset, jäiden kulun varmistaminen ja jääpatojen synnyn ehkäiseminen sekä Pyhäjoen alaosan pengerrykset, tonttien ja teiden korotukset. Pitkänajan toimenpiteitä ovat mm. tulvatasanteiden ja -uomien toteuttaminen, lisäruoppaukset ja perkaukset sekä uusien tulvasuojelupenkereiden rakentaminen. Näiden lisäksi myös Haapaveden Haapajärven säännöstelyä aletaan kehittää.
Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulvatilanteissa ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kunnat, pelastuslaitos ja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lähtevät viemään eteenpäin toimenpide-ehdotuksia. Pyhäjoen tulvariskien hallintaan liittyvä materiaali on saatavilla http://ymparisto.fi/trhs/pyhajoki.
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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, 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 on valuma-alueella sijaitsevien järvien pinta-alan suhde (%) 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 +73,20 m N2000).

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 elinkeino-oloja.
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 ELYkeskus 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 osavalumaalueiden 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. 1-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai terveydelle,
ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaraa terveydelle taikka
vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain
vähäistä vaaraa. Mikäli padon sortumasta ei aiheudu vaaraa, voidaan pato jättää 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 (ks. 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
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.
Poikkeusjuoksutukset
Vesilain nojalla aluehallintovirasto voi ELY-keskuksen hakemuksesta määrätä suoritettavaksi vaaran poistamiseksi
tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiä väliaikaisia toimenpiteitä (vaarantorjuntatoimet) esimerkiksi silloin, jos
poikkeuksellisista luonnonoloista aiheutuva tulva voi aiheuttaa yleistä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taikka
suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle edulle (VL 18 luku 4 §). Vaarantorjuntatoimena esimerkiksi säännöstelyluvan
haltija voidaan määrätä suorittamaan säännöstely lupamääräyksistä poiketen. Tällaista lupaa vaaran-torjuntatoimiin

on yleisesti kutsuttu vesilain mukaiseksi poikkeusluvaksi. ELY-keskuksen hakemus vaarantorjunta- toimiin ryhtymiseksi edellyttää maa- ja metsätalousministeriön suostumusta.
Säännöstellyissä vesistöissä myös säännöstelyluparajojen sisällä tehdyt juoksutustoimenpiteet ovat merkittäviä.
Suuremmissa vesistöissä eri vesistönosien välisten juoksutusten ajoittamisella voidaan mahdollisuuksien rajoissa
hallita uhkaavaa tulvatilannetta.
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.

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.

