10.10.2014

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ

Aika: Ti 26.8.2014 klo 9:00-12:00
Paikka: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, nh Alvar Aalto (1. krs), Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki
Läsnä olevat tulvaryhmän jäsenet/ varajäsenet:
Aulis Rantala (pj), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Minna Uusimäki, Pohjanmaan ELY-keskus
Erkki Peltonen, Alavuden seudun kalastuskunta /osakaskunta
Kimmo Toivola, Alavuden kaupunki
Jorma Lammi, Kauhavan kaupunki
Jukka Kotola, Kuortaneen kunta
Tapio Moisio, Lapuan kaupunki
Kari Havunen, Seinäjoen kaupunki
Peter Sjöblom, Uudenkaarlepyyn kaupunki
Läsnä olevat asiantuntijat:
Arto Laine, LSS AVI
Erika Raitalampi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Katja Haukilehto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Suvi Saarniaho-Uitto (siht.), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Muistio
1. Kokouksen avaus ja kokousedustajien toteaminen
Aulis Rantala avasi kokouksen. Todettiin kokouksen läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
4. Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaluonnoksen luvun 11 esittely
Erika Raitalampi esitteli tulvariskien hallintasuunnitelman luvun 11 Yhteenveto ja hallintasuunnitelman täytäntöönpano. Käytiin läpi taulukossa 44 esitetyt toimenpiteet ja niiden vastuutahot, rahoittajat, aikataulu sekä priorisointi. Kohtaan Tulvariskiä vähentävät toimet liittyen Tapio Moisio toi esille, että Lapualla tulvavaara-alueet sekä alimmat rakentamiskorkeudet on merkitty yleiskaavaan. Kohtaan 3.2. liittyen Moisio totesi, että vahinkokohteiden kartoitusta on valmisteltu elokuussa, jonka seurauksena voidaan nyt mitata tarkemmat tiedot
riskikohteiden korkeuksista. Mittausten jälkeen voidaan tehdä tarkempia arvioita kustannuksista. Turvetuotantoalueiden hyödyntämisestä tulvavesien pidättämiseen liittyen Jukka

Kotola totesi, että Vapo toimii usein yksityisten vuokramailla, joten maanomistajat pitäisi lisätä toimijatahoksi. Tehtiin mainittu lisäys.
Tulvasuojelutoimenpiteisiin liittyen Kotola totesi, että Talinkalman pato sijaitsee Lapuan
kaupungin alueella, joten Lapua pitäisi myös lisätä toimijatahoksi Kuortaneen järven säännöstelyn muutokseen. Tehtiin ehdotettu lisäys. Lisäksi toimenpiteen nimi muutettiin muotoon Kuortaneenjärven säännöstelyn mahdolliset muutokset.
Jorma Lammi ehdotti, että Lapuan ja Kauhavan pengerrysaluetta koskevaan toimenpiteeseen lisättäisiin Kauhavan kaupunki. Tehtiin ehdotettu lisäys. Valmistoimet kohtaan (9.3)
liittyen Moisio mainitsi, että Lapuan varautumissuunnitelmissa on jo huomioitu tulvavarautuminen, joten siltä osin kyse on vain päivityksestä.
Tulvaryhmää pyydettiin toimittamaan mahdolliset kommentit viikon sisään Raitalammelle.
5. Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaluonnoksen kommentit ja
hyväksyminen
Liisa Maria Rautio esitteli koko Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen.
Suunnitelman alkuun on tehty viime kokouksen jälkeen pieniä muutoksia ja pieniä täydennyksiä tehdään vielä ennen kuulemista mm.
- Vähäisiä muutoksia lukuihin 1-4
- Luvussa 3 palautteen huomioiminen on muotoiltu uusiksi, mutta sisältö on pysynyt
samana
- Lukuun 7 on lisätty mm. Hirvijärven ja Kalajärven (Nurmo) patoturvallisuuskartat
- Luvussa 9 olevasta taulukosta 33 esitetään vuosihyödyt poistettavaksi. Voidaan
tarvittaessa lisätä myöhemmin ja selvitetään riittääkö esim. sanallinen hyödyn kuvaus.
- Lukuun 10 on tehty jonkin verran muutoksia
- Liitteenä 2 on esitetty tulvariskikartat tulvan toistuvuudella 1/250 a
Hyväksyttiin suunnitelmaehdotus sovituin muutoksin.
6. Ympäristöselostuksen (liite 2) ja muiden liitteiden esittely, kommentit ja hyväksyminen
Raitalampi esitteli liitteet 1,3-5. Terminologia on liitteenä 1. Liitteessä 3 esitetään tulvantorjunnan toimintaohje, jota vielä muokataan hiukan esim. yhteystietoja tarkistetaan. Liitteenä
4 on esitetty tulvariskikartat tulvan toistuvuudella 1/250 a. Loput kartat on saatavilla joko
tulvakarttapalvelusta tai Suomen ympäristökeskuksen laatimasta tulva-atlaksesta. Liite 5 on
uusi lisäys. Siinä esitetään laajennetun tulvatyöryhmän kokoonpano ja työpajoissa esitetyt
keskeiset kannanotot.
Suvi Saarniaho-Uitto esitteli liitteenä 2 olevan ympäristöselostuksen. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädännössä suunnitelman yhteydessä velvoitetaan tekemään säädösten edellyttämä ympäristöselostus. Ympäristöselostus
on osa tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta, mutta toimii samalla tiivistelmänä tulvariskien hallintasuunnitelmasta ja sen keskeisestä sisällöstä. Tehtiin pieniä korjauksia ympäristöselostukseen. Minna Uusimäki ehdotti, että lukuun 8 jääpatoräjäytysten paikallisista
vaikutuksista kalastoon muutetaan muotoon aiheuttaa haittaa vaelluskalojen poikastuotannolle. Liisa Maria Rautio ehdotti, että vaikutuksia koskevien infolaatikoiden otsikot muutetaan selkeämmiksi. Tulvaryhmää pyydettiin toimittamaan mahdolliset kommentit viikon sisään Saarniaho-Uitolle.
7. Kuuleminen ja mahdollinen muu tiedottaminen
Saarniaho-Uitto kertoi 1.10.2014-31.3.2015 järjestettävän kuulemisen pääpiirteistä. Vesienhoidon kuuleminen järjestetään samaan aikaan. Merenhoidon kuuleminen alkaa myöhem-

min. Kuulutuspaperit lähetetään kuntien lisäksi myös keskeisimpiin kirjastoihin. Lausuntopyynnöt lähetetään sidosryhmille kuulemisen aikana. Nähtävillä olosta tiedotetaan alueen
kolmessa suurimmassa paikallislehdessä Pohjalainen, Ilkka ja Vasabladet. Asiasta tehdään
myös tiedotteita. Kuulemisen aikana järjestetään infotilaisuudet sidosryhmille. Näillä näkymin tilaisuuksia järjestetään kaksi. Lapualla tai Seinäjoella pidetään Kyrönjoen ja Lapuanjoen yhteinen info. Vaasassa järjestetään Laihianjokea ja Kyrönjokea koskeva infotilaisuus.
Jokaiselle tulvariskien hallintasuunnitelmalle tulee oma sivu otakantaa.fi-palveluun. Palautetta on mahdollista antaa sekä sähköisesti että paperisena. Kuulemisesta tiedotetaan
ELYjen ymparisto.fi- sekä ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa-sivuilla. Olisi myös toivottavaa, että tulvaryhmän muutkin tahot voisivat tuoda asiaa esille omilla nettisivuillaan. Kuulemista
pidetään esillä ELYn Twitter- ja Facebook-sivuilla. Lopuksi vielä esiteltiin Lapuanjoen vesistöalueelle tehtyä infolehtistä, jota voidaan hyödyntää kuulemisen aikana.
8. Muut asiat
Tilda Rantataro esitteli kesän aikana tekemäänsä alustavaa kartoitusta koskien käytöstä
poistuvia turvatuotantoalueita, jotka voisivat soveltua veden pidättämiseen valuma-alueilla
(esitelmä liitteenä). Kotola totesi, että Alavudella ja Kuortaneella haasteeksi saattaa nousta
maanomistusolot. Lisäksi selvityksen mukaan suurin osa yksityisistä maanomistajista on
kiinnostunut hyödyntämään maitaan metsätalouden maana. Uusimäki totesi, että toimenpiteenä tällaisten kosteikkojen löytäminen ja yhdenkin toimivan pilotin toteuttaminen olisi erittäin toivottava lisä tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Selvityksen loppuraporttiin toivottiin
vielä muutamaan esimerkkiä lupaavimmista kohteista.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kuulemisen jälkeen huhtikuussa 2015. Kokous kutsutaan koolle
lähempänä ajankohtaa. Kuulemisen aikana marras-joulukuussa järjestetään sidosryhmille
infotilaisuus. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Muistion vakuudeksi

Aulis Rantala

Suvi Saarniaho-Uitto

