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1. Taustaa
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) tulivat voimaan kesällä
2010. Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia
vahingollisia seurauksia sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa
yhteen tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän
käytön sekä suojelun tarpeet. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti
alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Tulvariskien
hallinnan tavoitteena on vähentää vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
Lain ja asetuksen avulla toimeenpannaan Euroopan unionin tulvadirektiivi (Direktiivi tulvariskien
arvioinnista ja hallinnasta, 2007/60/EC).
Tulvariskien hallintaan kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, mahdollisten merkittävien
tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä toimenpiteiden
selvittäminen. Tulvariskien alustavan arvioinnin avulla etsitään alueet, joilla tulvista voi aiheutua
merkittävää vahinkoa. Näille mahdollisille merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja
tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvavaarakartalla esitetään tulvan laajuus ja
vesisyvyys karttapohjalla tietyllä todennäköisyydellä. Tulvariskikartalla kuvataan puolestaan tietyn
suuruisen tulvan aiheuttamat mahdolliset vahingot, mm. seurauksista kärsivien asukkaiden määrä ja
ympäristölle haitalliset kohteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet
tulvariskien vähentämiseksi. Vesistötulvien osalta hallintasuunnitelmat laaditaan vesistöalueille,
joilla on yksi tai useampi mahdollinen merkittävä tulvariskialue.
Tulvariskien alustava arviointi luo tärkeän pohjan tulvariskien hallinnalle. Vesistöalueiden ja
merenrannikon tulvariskien alustavasta arvioinnista huolehtii valtion aluehallintoviranomaisena
elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY). Kunnat vastaavat hulevesitulvariskien arvioinnista
alueellaan. Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston
ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston
muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa kerätään tiedot toteutuneista ja mahdollisista
tulevaisuuden tulvista ja niiden haitallisista vaikutuksista. Laajoja uusia selvityksiä ei tulvariskien
alustavan arvioinnin yhteydessä tehdä, vaan se perustuu olemassa olevaan tietoon. Vesistöalueiden
tulvariskien alustava arviointi tehdään vesistöalueittain ja meritulvariskien alustava arviointi ELYkeskuksittain. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vesistöalueen ja merenrannikon merkittävät
tulvariskialueet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ehdotuksesta.
Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja
tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden
välein. Kuuleminen tulvariskien alustavien arviointien ja merkittävien tulvariskialueiden
nimeämisen tarkistamisesta on 9.4.-9.7.2018.
Tämä raportti on päivitetty versio vuonna 2011 laaditusta raportista "Tulvariskien alustava arviointi
Pöntiönjoen vesistöalueella". Päivitykset koskevat vesistön nykytilaa, kuten alueen maankäyttöä ja
kaavoitusta (luku 2.2) sekä toteutettuja tulvasuojelutoimenpiteitä (luku 2.4). Tulvariskiarvioita (luku
4) ei ole päivitetty. Tekstiä Pöntiönjoen tulvariskialueista on uusien tietojen pohjalta päivitetty
hyvin karkealla tasolla (luku 5).
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2. Vesistön kuvaus
Pöntiönjoen vesistöalue sijaitsee Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueen
pohjoisosassa, Kalajoen ja Lestijoen vesistöalueiden välissä (kuvat 1 ja 2).

Kuva 1. Pöntiönjoen vesistöalueen sijainti Kokemäaenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella.
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Kuva 2. Pöntiönjoen vesistöalueen sijainti.

Pöntiönjoen valuma-alue on laajuudeltaan 207 km2 ja sen järvisyysprosentti on 0,37 % (Ekholm
1993). Pöntiönjoki saa alkunsa Kannuksen kaupungin puolelta Pöntiönojana. Kalajoen kaupungin
puolella sijaitsevan Ainalin kylän alapuolella siihen yhtyy Heinistönoja, Oja-Matinoja ja Kärkisoja.
Pöntiönjoen valuma-alue on välittömästi yläosalla yhtyvien purohaarojen alapuolella 157 km 2.
Pöntiönjoki laskee Pöntiön ja Raitilan kylien läpi Selkämereen noin 5 kilometriä Himangan
taajaman pohjoispuolella. Pöntiönjoen pääuoman pituus on noin 34 km ja putouskorkeus noin 70 m.
Valuma-alueen suurin järvi on Heinistönojan latvoilla sijaitseva Hietajärvi, jonka pinta-ala on 0,26
km2.
Taulukko 1. Pöntiönjoen vesistöalueen suurimmat sivupurot.
Nimi
Pituus [km]
Valuma-alueen
pinta-ala [km2]

Kärkisoja
Oja-Matinoja
Heinistönoja
Pöntiönoja (Pöntiönjoen yläosa)

15,5
15
7,1
15,4

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

41
38
23
55

Putouskorkeus [m]

37,5
43,5
15
37,5
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Taulukko 2. Pöntiönjoen vesistöalueen suurimmat järvet.
Nimi
Pinta-ala [ha]

Ahmasjärvi
Mustajärvi
Hietajärvi
Jylhäjärvi
Hiirilampi
Vareslammi
Maansydämenlampi
Marjajärvi

8,7
4,1
25,2
4,0
1,7
1,0
2,3
1,5

Kunta

Kannus
Kannus
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kalajoki

Kuva 3. Pöntiönjoen vesistöalueen osavaluma-alueet.
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Kuva 4. Pöntiönjoen vesistöalue ja alueen kunnat.

2.1. Hydrologia
Pohjanmaan jokien tapaan Pöntiönjoelle on tunnusomaista suuret virtaamavaihtelut.
Virtaamavaihteluita kärjistää lähes järvetön valuma-alue ja neljän (Kärkisoja, Oja-Matin oja,
Heinistönoja ja Pöntiönjoen yläosa) puroluokkaa olevan haaran yhdistyminen lähekkäin
Pöntiönjokeen noin 17 kilometriä mereltä. Pöntiönjoen virtaama on tyypillisesti korkeimmillaan
keväisin lumensulamisen seurauksena. Tehokas metsäojitustoiminta on kärjistänyt
virtaamavaihteluita ja voimakkaat kesäsateet ovat aiheuttaneet viime vuosina kesätulvia.
Ongelmana alueella on lisäksi kevättulvahuipun jyrkkyys, mikä aiheuttaa ajoittain myös haitallisten
jääpatojen syntymistä. Alueen korkeuserot (kaltevuus) ovat melko pienet, mikä alentaa valunnan
keräytymisnopeutta. Vesistöalueen keski- ja alaosa on pääasiassa alavaa, korkeudeltaan alle 40 m.
Korkeimmat alueet ovat aivan itäisimmillä vedenjakajilla (kuva 5).
Pöntiönjoen vesistöalueen eteläpuolella olevan Jatkojoen aluesadannan vuosikeskiarvo on ollut
vuosina 1967-1981 526 mm ja vesistöalueen pohjoispuolella sijaitsevan Kalajoen vesistöalueen
aluesadanta vuosina 1967-2009 on ollut keskimäärin 568 mm. Vuosisadannasta HYD-valikkoohjelmalla tehdyn hilakartan mukaan vuosisadanta Pöntiönjoen vesistöalueella vuosina 1990-2005
on ollut keskimäärin 540 mm. Lumipeitteen maksimivesiarvo on Jatkojoen ja Kalajoen arvojen
perusteella keskimäärin hieman alle 100 mm ja maksimivesiarvon ajankohta maalis-huhtikuun
vaihteessa.
Pöntiönjoella ei ole vedenkorkeus-, eikä virtaamahavaintopaikkoja. Virtaama-arviot voidaan tehdä
suhteellisen tarkasti käyttämällä vertailuvesistönä Pöntiönjoen eteläpuolella (etäisyys noin 30
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kilometriä) sijaitsevaa Kälviänjokea, jonka valuma-alue on Hyypän virtaamamittausasemalla 267
km2 ja järvisyys 0,5 %.

Muuntamalla Kälviänjoen Hyypän havaintoaseman virtaama-arvot valuma-alueiden suhteessa
saadaan Pöntiönjoen virtaamille seuraavat ääri- ja keskiarvot mereen laskiessa (m3/s):
Paikka
Hyyppä
Pöntiönjoki

Havainnot
1966-2009

Laskettu
HQ1/1000
97,7
75,7

HQ
86*
66,7

MHQ
25
19,4

MQ
2,1
1,6

MNQ
0,13
0,10

NQ
0,0
0,0

*= havainto vuodelta 1977, jolloin pahoja jääpatoja läheisillä vesistöalueilla. Toiseksi suurin havainto 52 m3/s vuodelta 2000. Mikäli jätetään vuoden
1977 havainto huomioimatta, on Pöntiönjoen HQ 40,4 m3/s ja laskettu HQ1/1000 63 m3/s.

Kuva 5. Korkeussuhteet Pöntiönjoen vesistöalueella.

2.2. Maankäyttö ja kaavoitus
Noin 90 % vesistöalueen pinta-alasta on metsämaata ja suota (taulukko 3). Maatalousalueet
keskittyvät pääasiassa vesistöalueen keski- ja yläosaan pääuoman ja sivuhaarojen varrelle (kuva 6).
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Taulukko 3. Maankäyttö Pöntiönjoen vesistöalueella (Corine 2012)
Maankäyttöluokka
Pinta-ala [ha]
%
1 Rakennetut alueet
2 Maatalousalueet
3 Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
4 Kosteikot ja avoimet suot
Vesialueet
Yhteensä

306
1894
17891
518
56
20666

1,5
9,2
86,6
2,5
0,3
100

Kuva 6. Corine-aineiston mukainen maankäyttö

Turvemaiden kokonaispinta-ala Pöntiönjoen vesistöalueella on 8035 ha (kuva 7). Tästä valtaosa eli
7117 ha (88.6 %) on ojitettua aluetta. Lukema ei sisällä turvemaiden peltoja, jotka ovat myös
ojitettua aluetta. Ojittamattomia turvemaita on 918 ha (11,4 %). Turvetuotantoalueita ei ole SYKEn
aineiston perusteella Pöntiönjoen vesistöalueella lainkaan.
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Kuva 7. Turvemaiden ojitustilanne

Maakuntakaavassa Pöntiönjoen vesistöalueella on pohjavesiosa-alueita, jäteasema, kylä ja
muinaismuistoalueita lähinnä vesistön yläosalla (kuva 8). Pöntiönjoen vesistöalueella on
lainvoimainen Kannuksen alueella sijaitseva Mutkalammin tuulivoimapuiston yleiskaava. Samaan
tuulivoimahankekokonaisuuteen kuuluva Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoimayleiskaava Kalajoen
puolella sekä Kannuksen alueella olevat Kaukasennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavat on
hyväksytty, muttei lainvoimaisia valitusten käsittelyn vuoksi. Hyväksyttyjen tai lainvoimaisten
yleiskaavojen ala on 3878 ha. Lisäksi Kokkokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on
valmisteilla.
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Kuva 8. Maakuntakaava ja yleiskaavat Pöntiönjoen vesistöalueella

2.3. Asutus, kulttuuriperintö ja suojelualueet
Vesistöalueella asuu vakituisesti vain 463 asukasta. Asutus on keskittynyt Korvenkylän,
Mutkalammin, Ainalin, Pöntiön, Raitilan ja Märsylän kylien ja pienkylien alueelle (kuva 9).
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Kuva 9. Vuoden 2016 mukainen yhdyskuntarakenne

Vesistöalueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita eikä
Natura 2000 -verkkoon kuuluvia Natura-alueita tai muita suojelualueita.

2.4. Tulvariskien hallintakeinot
Pöntiönjoella on suojattu penkereellä yksi asuinrakennus pelastuslaitoksen toimesta kevään 2000
tulvan aikana. ELY-keskuksella ei ole tietoa, onko rakenne jätetty paikalleen pysyväksi
suojaukseksi. Maataloutta varten on Pöntiönjoen pääuoma perattu 1960-luvulla lähes kauttaaltaan
Ainalinkylälle saakka. Myös Kärkisojan ja Heinistönojan pääuomaa on perattu yhteensä noin 11
kilometrin matkalta. Hankkeiden kokonaishyötyala oli yhteensä 1867 ha, josta viljelyskelpoista
maata 1639 ha (peltoa suunnitteluvaiheessa 544 ha).
Pöntiönjoen tulvasuojeluhanke on toteutettu v. 2015. Hankkeessa ruopattiin Pöntiönjoen keskiosalta
sekä Oja-Matinojasta yhteensä noin 27 000 kuutiometriä ruoppausmassoja teoreettisena
kiintotilavuutena (m3ktr) (kuva 10). Hankkeen tarkoituksena oli vähentää perattavien alueiden
tulvaherkkyyttä ja estää näin rantarakennuksille sekä ranta-alueille erityisesti kesätulvista
aiheutuvia vahinkoja. Tulvavedenkorkeuksien on arvioitu hankkeen vaikutuksesta laskevan eri
tulvan toistuvuuksilla Pöntiönjoen perkausalueella noin 6-55 cm ja Oja-Matinojassa noin 20-30 cm.
Hankkeesta saadut laskennalliset tulvahyödyt ovat noin 226 000 euroa. (Maveplan Oy 2012,
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2013)
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Kuva 10. Pöntiönjoen tulvasuojeluhankkeessa toteutetut ruoppaus- ja perkausalueet (Maveplan Oy 2012).

Pöntiönjoella ei ole erikseen selvitetty tulvatasanteiden tai tulvavesien pidätysmahdollisuuksien
toteutusedellytyksiä. Pöntiönjoen keskiosalla, Ainalin kylän alapuolella, uoman pituuskaltevuus on
pieni ja peltoalueet matalalla noin neljän kilometrin matkalla. Keskiylivirtaamatilanteessa alue
toimii nykyisellään tulvatasanteena.

3. Esiintyneet tulvat ja tulvavahingot
Pöntiönjoen tulvista on vain satunnaisia tietoja. Jääpatojen torjuntaa Pöntiönjoella on jouduttu
suorittamaan useana keväänä. Kesällä 2008 kovien sateiden takia jouduttiin yhdessä kohteessa
suojaamaan talousrakennuksia Ainalin kylällä. Tulvavesien alla samassa kohteessa oli noin 50 ha
peltoa. Pöntiönjoelta ei ole tiedossa merkittäviä korvattavia tulvavahinkoja. Ympäristöhallinnon
tulvatietojärjestelmän mukaan alueella on ollut jääpatotulvia v. 2013 sekä 2000-luvun alkupuolella.
Jääpatotulvien vuoksi asuintaloja on ollut vaarassa. Jääpadot on purettu kaivinkoneella.
Kuvassa 11 on esitetty Pöntiönjoen vesistöalueelta tulvatietojärjestelmään merkityt jääpatopaikat.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

13

Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella

Kuva 11. Pöntiönjoen jääpatopaikat Tulvatietojärjestelmän mukaan. Näiden lisäksi on jääpatoja esiintynyt
erityisesti Pöntiön kylän alapuolisella osuudella.

Pöntiönjoella
jääpatotulvat
aiheuttavat
jatkossakin
asutuksen
takia
tarvetta
tulvantorjuntatoimenpiteisiin. Pöntiönjoen kesätulva vuonna 2008 oli Kälviänjoen havaintotietojen
mukaan hieman keskimääräistä kevättulvaa suurempi. Kesän 2008 kokemusten mukaan
Pöntiönjoen tulvat ovat ilmeisesti pääuoman tukkeutumisen ja yläpuolisten ojitusten takia
pahenemassa. Suuret tulvat saattavat kesän 2008 kokemusten perusteella aiheuttaa ongelmia myös
asutukselle Ainalin kylällä. Toteutetun tulvasuojeluhankkeen ansiosta on pienennetty joen
tulvakorkeuksia ruopatuilta ja peratuilta alueilta (kuva 10). Kerran sadassa vuodessa toistuvalla
tulvalla laskettuna hanke on suojannut kastumiselta 4 asuinrakennusta ja 3 muuta rakennusta.
Pöntiönjoen tulvasuojeluhankkeen suunnitelmakarttojen perusteella hankkeella ei ole vaikutusta
joen tulvakorkeuksiin Ainalin kylän kohdalla. (Maveplan Oy 2012)

4. Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lämpötila nousee Suomessa ja muilla pohjoisilla alueilla
enemmän kuin maapallolla keskimäärin. Keskilämpötilan arvioidaan Suomessa nousevan 2,0-6,5
°C vuoteen 2100 mennessä, kun maapallon mittakaavassa muutos on 1,8-4,0 °C. Sadannan
arvioidaan kasvavan 7-26 % . Suomen ilmasto on 1900-luvulla lämmennyt 0,7 astetta. Vesistöissä
on jo havaittu monia ilmastonmuutokseen viittaavia muutoksia:. Kevättulvat ovat aikaistuneet,
talven virtaamat ovat kasvaneet ja uusia vedenkorkeusennätyksiä on syntynyt paikoin viime
vuosina. (Veijalainen ym. 2012, Korhonen 2007)
Ilmaston muuttuessa kasvava sadanta lisää virtaamaa ja valuntaa. Vuosivalunnan ennustetaan
muuttuvan vuoteen 2050 mennessä -10…25 %. Keskimäärin valunta kasvaa noin 7 %, ja alueellista
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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vaihtelua esiintyy (SYKE 2016). Talven valunnan ennustetaan kasvavan merkittävästi lumimäärän
vähentymisen ja vesisateiden lisääntymisen takia. Talven lisääntyvät virtaamat ovat merkityksellisiä
etenkin suppo- ja jääpatojen muodostumisessa. Pohjanmaalla lumimäärien ennustetaan vähenevän,
joten keväiset lumensulamistulvat jäävät pienemmiksi. Keväällä tulvahuipun ennustetaan esiintyvän
hieman nykyistä aiemmin.
Kesäinen haihdunta lisääntyy keskilämpötilojen nousun ja maankosteuden muutoksen myötä.
Haihdunta lisääntyy vuoteen 2070 mennessä jopa 20 %. Haihdunta kasvaa eniten keväällä, jolloin
maa on talven jäljiltä kosteaa, auringonsäteilyä on riittävästi ja lämpötilat nousevat. Kesäaikana
vedenkorkeudet voivat laskea pienentyneiden kevätvirtaamien ja kasvavan haihdunnan vuoksi.
Myös pohjavedenpinnat voivat laskea. Kesän ja alkusyksyn kuivuuden ennustetaan lisääntyvän
monin paikoin. Sadetulvien arvioidaan yleistyvän rankkasateiden kasvun myötä varsinkin
vähäjärvisillä ja pienillä vesistöalueilla. Rankkasateiden kasvu lisää merkittävästi kesä- ja
syksytulvien sekä taajamatulvien riskiä. (Veijalainen ym. 2012, SYKE 2016)
Suomen ympäristökeskuksen WaterAdapt -projektin väliraportissa on arvioitu Pöntiönjoen
pohjoispuolella sijaitsevan Niskankosken havaintoaseman kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan
suuruuden pienenevän keskimäärin 16,6 % vuosijaksolla 2010-2039 ja 17,6% vuosijaksolla 20702099. Suurimmat tulvavirtaamat sattuvat kuitenkin edelleen keväällä. Talven lisääntyvät virtaamat
ovat merkityksellisiä etenkin suppopatojen muodostumisessa. (Veijalainen, ym. 2009)
Tulvariskien kehittyminen riippuu riskikohteiden määrän ja hydrologisten olosuhteiden
muutoksesta. Maankäytön suunnittelulla voidaan ohjata rakentamista niin, että rakennuksille ei
aiheudu vahinkoja suurillakaan tulvilla.

4.1. Paikkatietoaineistojen käyttö tulvariskialueiden tunnistamisessa
SYKEssä kehitettyä paikkatietoanalyysiä voidaan käyttää työkaluna alavien, mahdollisesti tulville
alttiiden alueiden määrittämisessä. Alavan alueen määrittäminen perustuu laskentaan, jossa otetaan
huomioon maaston topografia, yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala, järvisyys ja uoman kaltevuus.
Laskenta suoritetaan valuma-alueittain. Mallin kalibrointi laskentaa varten tehdään keskimäärin
kerran 1000 vuodessa toistuvalle tulvalle määritettyjä virtaamia ja vedenkorkeuksia käyttäen.
Suurimpana virhelähteenä on korkeusaineiston heikko tarkkuus. Pääasiallisesti käytetyn
Maanmittauslaitoksen (MML) 25 m ruutukoon korkeusmallin keskivirhe on 1,8 m. Paikoin
käytössä on MML:n tarkempaa 10 m korkeusmallia, jonka tarkkuus on 1 m luokkaa. Menetelmän
avulla voidaan myös arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulvan peittämiin alueisiin ja
tunnistaa tulvatasanteita.
Tulvavaarakarttojen ja alavan-alueen peittävyyden avulla tunnistetaan mahdolliset merkittävät
tulvariskialueet, joita tulisi tarkastella tarkemmin eli joille tulisi laatia tulvavaara- ja
tulvariskikarttoja. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna ympäristöhallinnon ohjetta "Tulvariskien
kartoittaminen" (Alho ym. 2008), jossa esitellään tulvariskien hallinnan kannalta tärkeitä
(tulvahaavoittuvia) kohteita ja alueita ja jossa annetaan työkaluja arvioinnin tekemiseen.
Kuvassa 12 on esitetty karkean tason tulvakartoituksella mallinnettu tulvan peittävyys Pöntiönjoen
vesistöalueella.
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Kuva 12. Pöntiönjoen vesistöalueen karkean tason tulva-alueen tulvan peittävyys, arvio HW 1/1000 (© SYKE,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa voidaan käyttää lisäksi ns. tulvariskiruutuja ja riskialueita, jotka on sovellettu pelastustoimen käyttämistä riskiruuduista. Tulvaruutujen
luokitusperusteena käytetään rakennus- ja huoneistorekisterin asukasmäärää ja kerrosalaa tulvaalueella 250x250 m kokoisella ruudulla (taulukko 4). Tällöin ruudut, joissa on suurin riski,
merkitään riskiluokkaan I ja ruudut, joissa on pienin riski, merkitään riskiluokkaan IV. Riskialue
muodostuu, kun vähintään 10 samaan tai sitä korkeampaan riskiluokkaan kuuluvaa riskiruutua ovat
yhteydessä toisiinsa.
Taulukko 4. Riskiruutujen luokittelu asukasmäärän ja kerrosalan perusteella.
Riskiluokka
Asukkaismäärä
Kerrosala [m2]
I
> 250
tai
> 10 000
II
61 – 250
tai
2 501 – 10 000
III
10 – 60
tai
250 – 2 500
IV
< 10
ja
< 250

Liitteessä 1 on esitetty Pöntiönjoen vesistöalueen tulvariskiruudut.

4.2. Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Karkean tulvavaarakartan mukaisella tulva-alueella on 56 rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR
2008) mukaista asuinrakennusta ja 42 muuta rakennusta. Uhattuna on RHR:n tietojen mukaan 172
asukasta ja kastuva kerrosala asuinkäytössä olevissa kiinteistöissä 7900 m2.
RHR:n tietojen mukaan vesistöalueella ei ole yhtään terveydenhoitolaitosta, palvelutaloa,
päiväkotia tai oppilaitosta.
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4.3. Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot käsittävät koko infrastruktuurin ja sen ylläpidon. Niihin
kuuluu mm. vesihuolto, kaukolämmön tai sähkön tuotanto ja jakelu, tietoliikenneyhteydet sekä tieja muu liikenneinfrastruktuuri. Taulukossa 5 on esitetty infrastruktuurin määrä vesistöalueella.
Karkealla tulva-alueella on teitä yhteensä noin 11,8 km. Kuvassa 13 on esitetty vesistöalueen
tieverkko ja tulva-alueella sijaitsevat tiet.
Taulukko 5. Tietoliikenteen rakennuksien, muuntajien ja suurjännitelinjapylväiden lukumäärä sekä tieverkon
pituus Pöntiönjoen vesistöalueella ja tulvavaara-alueella.
Pöntiönjoen
Tulvan
vesistöalue
peittävyys
[kpl]/[km]
[kpl]/[km]
Tietoliikenteen rakennukset
2
Muuntaja (väh. 20 kV)

38

14

Suurjännitelinjan pylväs (väh. 110 kV)

32

4

255

11,8

Koko tieverkko

Kuva 13. Pöntiönjoen vesistöalueen karkean tason tulva-alueen tulvan peittävyys, arvio HW 1/1000, alueen
tieverkko ja tulva-alueella sijaitsevat tiet (© SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; tiet ©
Liikennevirasto/Digiroad 2010)

4.4. Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Sellaista omaisuutta tai elinkeinotoimintaa, jonka toimivuus tulisi varmistaa kaikissa olosuhteissa,
ei sijaitse karkean tason tulva-alueella.

4.5. Vahingollinen seuraus ympäristölle tai kulttuuriperinnölle
Vesistöalueella on yksi IPPC-kohde, vesistöalueen alaosalla sijaitseva kompostointilaitos. Muita
Vahti- eli Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (2003) kohteita on vesistöalueella yhteensä
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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kahdeksan, joista kolme eläinsuojaa sijaitsee karkean tason tulva-alueella. Tulva-alueella ei sijaitse
kulttuuriperintökohteita.

5. Tulvariskialueet
Pöntiönjoen vesistöalueilla ei ole esiintynyt tulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta
annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia
seurauksia. Vesistöalueelle on mallinnettu 0,1 %:n todennäköisyydellä tapahtuva tulva (toistuvuus
kerran tuhannessa vuodessa). Luvussa 4 on eritelty vastaavan tulvan vaikutusalueelle sijoittuvia
kohteita. Toteutettu tulvasuojeluhanke on helpottanut tilannetta ruopatuilla alueilla, mutta
Pöntiönjoen vesistöalueella Pöntiön ja Ainalin kylien välisellä alueella voidaan todeta paikoin
edelleen olevan paikallisesti merkittäviä tulvariskialueita.
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Liite 1: Pöntiönjoen vesistöalueen karkean tason tulva-alueella sijaitsevat tulvariskiruudut.
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