KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ
PÖYTÄKIRJA, 2. KOKOUS
Aika:
Paikka:

Ke 12.9.2012 klo 12:00 - 14:30
Seinäjoki Areena, kokoustila 140B, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

Läsnä:
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY
Sari Yli-Mannila (siht.), Etelä-Pohjanmaan ELY
Jyrki Palomäki, Etelä-Pohjanmaan ELY
Eeva Kopposela, Etelä-Pohjanmaan ELY
Jan Wikström, Pohjanmaan liitto
Kirsi Latvala, Ilmajoen kunta
Antti Lammi, Isonkyrön kunta
Jaana Järvi-Laturi, Isonkyrön kunta
Antti Tala, Jalasjärven kunta

Jutta Lillberg-Puskala, Jalasjärven kunta
Jukka Peltoniemi, Kurikan kaupunki
Rune Bodbacka, Mustasaaren kunta
Antti Punkari, Vähänkyrön kunta
Hilkka Jaakola, Seinäjoen kaupunki
Jouni Salosensaari, Vaasan kaupunki
Kari Pajuluoma, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Jaana Pullola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus

1. Kokouksen avaus
Liisa Maria Rautio avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Kokouksen
puheenjohtajana toimii Liisa Maria Rautio ja sihteerinä Sari Yli-Mannila.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen (12.4.2012) muistioon lisättiin läsnäolijaksi Rami Linna Kurikan
kaupunki. Muilta osin muistio hyväksyttiin.
3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
4. Tulvaryhmän toimintatavat
Hyväksyttiin 12.4.2012 päivätty ”Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintatavat
kaudella 2012 – 2015”, mihin oli lisätty edellisessä kokouksessa sovitut asiat. Todettiin, että
toimintatapoja on mahdollista muuttaa jatkossa tulvaryhmän niin sopiessa.
5. Tulvakartoitusten tilanne Kyrönjoella
Sari Yli-Mannila kertoi lyhyesti tulvakartoitusten tilanteesta Kyrönjoella. Valmisteilla
olevat tulvavaarakartat (Ylistaro ja Seinäjoki) ovat konsultilla suunnittelussa ja edenneet
sovitusti. Tavoitteena on niiden valmistuminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Ilmajoen
tulvariskikartoitus on valmiina, mutta seurataan sen päivitystarvetta Suomen
ympäristökeskuksen valtakunnallisten ohjeiden valmistuttua. Vähänkyrön, Isonkyrön ja
Ylistaron sekä Seinäjoen tulvariskikartat tehdään uusien ohjeiden mukaisesti vuonna 2013.

6. Kyrönjoen tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet
Sari Yli-Mannila esitteli kokouksessa jaetun luonnoksen (11.9.2012) ”Tulvariskien hallinta
Kyrönjoella”, jossa käytiin läpi ELY-keskuksen hahmottelemat alustavat tulvariskien
hallinnan tavoitteet. Keskusteltiin aiheista sekä yhdessä että ryhmätyönä ja kirjattiin esille
nousseita seikkoja:
· Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan uutta rakentamista ei saa ohjata
tulva-alueelle.
· ”Pientalon tulvaturvallisuusopas” löytyy netistä: www.kympe.fi. Myös Sykeltä tulossa
pohja tällaisen oppaan tekemiseen. Sopiva ajankohta oppaan lähettämiseen
asukkaille olisi tulvavaarakartoitusten valmistumisen jälkeen. Samaan postikuoreen
voitaisiin yhdistää pelastuslaitokselta jaettavaa paloturvallisuutta koskevaa
materiaalia.
· Evakuointia koskevassa kohdassa tulee huomioida myös tieverkon toimiminen
evakointitilanteessa.
· Jätevedenpuhdistamojen toiminta tulisi turvata myös tulvatilanteessa. Seinäjoen ja
Ilmajoen jätevedenpuhdistamojen edustajat tulisi saada mukaan tähän työhön.
Vesistöalueen useat jätevedenpuhdistamot joutunevat suurtulvatilanteessa
päästämään jätevesiä puhdistamattomina vesistöön.
· Tavoitteeseen 4 lisätään myös viemäröinti.
· Seinäjoen Energian asiantuntemusta tulisi saada mukaan.
· Tavoitteessa 5 käsitellään myös raideliikennettä.
· Tavoitteen 6 kohdalla tuli esille Seinäjoen kaupungin hallussa olevat tiedot
eläinsuojista. Todettiin, että kuntien luvittamat ympäristölupakohteet eivät näy
VAHTI-järjestelmässä.
· ELY-keskuksen parhaillaan vetämässä hankkeessa saadaan päivitettyä tietoa
kulttuuriympäristökohteista.
· Tavoitteeksi 8 muutettiin: ”Harvinaisemmista kuin 0,4 % (1/250a) tulvasta ei aiheudu
patosortumariskiä.”
· Oltiin huolissaan patojen kunnossapitoon osoitettavien resurssien riittävyydestä.
· Lähellä patoa asuvien ihmisten tietoisuutta padosta tulisi lisätä.
Ryhmätöissä nousseet aiheet kirjattiin ja niitä käytetään hyväksi jatkotyöskentelyssä.
7. Muut asiat
Muita asioita ei ilmennyt.
8. Seuraava kokous
Kyrönjoen tulvaryhmän 3. kokous pidetään keskiviikkona 21.11.2012 klo 13 Seinäjoella.

Muistion vakuudeksi

Liisa Maria Rautio

Sari Yli-Mannila

