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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 aiheuttama vahinkopotentiaali, 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
Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella". Päivitykset koskevat vesistön nykytilaa, kuten alueen
maankäyttöä ja kaavoitusta (luku 2), sekä esiintyneitä tulvia (luku 3). Merenrannikolle on vuonna
2017 laadittu tulvakartat, jonka perusteella tulvariskiarvioita mm. asutuksen osalta (luku 4.2) on
päivitetty. Tulvariskikohteet tulee jatkotyössä arvioida tarkemmin. Arvioinnin mukaan PohjoisPohjanmaan rannikkoalueella ei kuitenkaan ole ei ole tulvariskien hallinnasta annetun lain
(620/2010) mukaisia merkittäviä meritulvariskialueita.
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2.

Meri- ja rannikkoalueen kuvaus

Meritulvan tulvariskien alustavassa arvioinnissa rannikkoalue rajataan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueelle eli Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle.
Pohjois-Pohjanmaalla rannikkoalue ulottuu Kalajoen Himangalta Iin Kuivaniemeen (kuva 2-1).
Perämeren rannikkokunnat Pohjois-Pohjanmaalla ovat Kalajoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Lumijoki, Liminka, Hailuoto, Kempele, Oulu ja Ii.
Perämeri on omaleimainen merialue, joka muistuttaa monilta osin järveä. Humuspitoiset jokivedet,
alhainen suolapitoisuus, mataluus ja pitkä jääpeitteinen kausi vaikuttavat suuresti eliöyhteisön rakenteeseen ja koostumukseen. Perämeri on mataluutensa vuoksi herkkä kuormitukselle. Sen keskisyvyys on noin 40 metriä.

Kuva 2-1. Perämeren alue ja maakuntarajat

Suomen merialueita jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin aluevesiin, jotka toimivat hallinnollisina rajoina.
Suomen ympäristökeskus ylläpitää lisäksi merialuejaon paikkatietoaineistoa, joka pohjautuu aluevesien rajauksiin ja jota on tarvittaessa tarkennettu jaottelemalla sisävesiä rannikon morfologian
mukaan. Vesienhoidon suunnittelussa on ensimmäisellä suunnittelukierroksella (2005-2009) jaoteltu Pohjois-Pohjanmaan rannikkovedet 20 alueeseen, joista 5 kuuluu ulompiin rannikkovesiin ja 15
sisempiin rannikkovesiin. Jaottelun taustalla on lähinnä vedentilaan vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi kuormituslähteet ja veden vaihtuvuus.
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Rannikon kaupunkeja ovat Oulu, Raahe ja Kalajoki. Muita taajamia ovat Kuivaniemi, Ii, Haukipudas, Oulunsalo, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Pattijoki, Pyhäjoki ja Himanka. Kuivaniemi on liittynyt Iin kuntaan, Haukipudas ja Oulunsalo Oulun kaupunkiin, Pattijoki Raahen kaupunkiin sekä Himanka Kalajoen kaupunkiin. Suurimmat satamat ovat Oulussa, Raahessa ja Kalajoella.
2.1. Hydrologia
Ilmatieteenlaitos seuraa Perämeren vedenkorkeuksia 3 havaintoasemalla (Ilmatieteenlaitos 2010a).
Vedenkorkeudet ilmoitetaan teoreettisen keskiveden suhteen ja ne voidaan muuntaa N2000korkeusjärjestelmään. Vedenkorkeuteen vaikuttavat pääasiassa tuulen voimakkuus ja ilmanpaine.
Lisäksi vedenkorkeuteen vaikuttavat Tanskan salmen läpi kulkeva virtaus ja jäätilanne. Suurimmat
havainnot ovat myrskyistä syyskuussa 1982 ja tammikuussa 1984 (taulukko 1).
Taulukko 1. Vedenkorkeusennätykset Perämeren rannikolla (Ilmatieteen laitos 2018a ja 2018b)
Suurin
Suurin havainto
Paikka
Havaintopäivä
havainto [m]*
[N2000 + m]
Kemi
22.9.1982
2,01
2,33
Oulu
14.1.1984
1,83
2,12
Raahe
14.1.1984
1,62
1,90

* verrattuna teoreettiseen keskivedenkorkeuteen
Perämerellä korkein mitattu merkitsevä aallonkorkeus on 4,4 metriä, joka mitattiin Eino-myrskyn
aikana 17.11.2013. Korkein yksittäinen aalto oli tällöin noin 8 metriä. Mittaukset Perämerellä aloitettiin uudestaan kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 2012; aikaisempi ennätys oli lähempänä rantaa mitattu 3,1 metriä. (Ilmatieteen laitos 2018c)
Rannikkoalueen sademäärä on keskimäärin 560 mm vuodessa ja lumen vesiarvo on keväällä keskimäärin 120 mm. Meriveden nousun vaikutukset ovat suurimmillaan alavilla rannikkoalueilla, joita
on Pohjois-Pohjanmaalla kauttaaltaan (kuva 2-2).

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5/20

Tulvariskien alustava arviointi Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella

Kuva 2-2. Korkeussuhteet

2.2. Maankäyttö ja kaavoitus
Perämeren rannikolla asutusalueet ja teollisuusalueet keskittyvät Pohjois-Pohjanmaalla kaupunkeihin sekä taajamiin. Rannikolla 60 metrin korkeuskäyrän alapuoliset alueet ovat pääosin metsämaita,
mutta maatalouden merkitys on hyvin suuri Lakeudella ja jokivarsilla (kuva 2-3 ja taulukko 2).
Taulukko 2. Maankäyttö Pohjois-Pohjanmaan rannikolla 60 metrin korkeuskäyrän alapuolella. (Corine 2012)
Maankäyttöluokka
km2
%
372
5,5
Rakennetut alueet
Maatalousalueet
Metsät sekä avoimet kankaat ja
kalliomaat
Kosteikot ja avoimet suot
Vesialueet

1097

16,4

4833

72,1

302

4,5

102

1,5
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Kuva 2-3. Corine 2012 -aineiston mukainen maankäyttö rannikolla 60 metrin korkeuskäyrän alapuolisella alueella.

Pohjois-Pohjanmaan rannikolla 60 metrin korkeuskäyrän alapuolisilla alueilla asuu yhteensä noin
306 000 asukasta (RHR 2016), joista suurin osa Oulun ja Raahen kaupungeissa ja niiden lähikunnissa. Tulvariskien hallinnan kannalta kaavoituksen ja muun alueellisen maankäyttösuunnittelun
vaikutukset koskevat asutusta, elinkeinoa ja muuta rakennettua ympäristöä, mutta lisäksi ne koskevat luonnonsuojelualueita ja suojeltuja kohteita.
Pohjois-Pohjanmaan alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu 2005),
Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava (vahvistettu 2010), 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu
2015) ja 2. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 2016). Lisäksi rannikkoalueella on voimassa merkintöjä Keski-Pohjanmaan eri maakuntakaavoista Pohjois-Pohjanmaahan ja Kalajoen kuntaan liittyneen Himangan alueella. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistustyö valmistuu vireillä ja
ehdotusvaiheessa olevan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tultua lainvoimaiseksi.
Kaava on ehdotusvaiheessa. Kaavan hyväksymisestä on tarkoitus päättää kesän 2018 aikana.
Oulun seudun kasvua tulee maakuntakaavan perusteella kohdistaa kuntakeskuksiin ja alakeskuksiin
eheyttäen kaupunki- ja taajamarakennetta. Myös maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristön erityisarvoja sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin vuorovaikutusta on kehitettävä. Raahen
kaupunkiseudulla on vuorostaan pidettävä lähtökohtana kaupunkiseudun nykyistä rakennetta ja turvattava tuotanto- ja liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet. Matkailullisesti meri-Raahen kehittäminen perustuu saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Kalajoen matkailukaupungin aluetta kehitetään Kalajoen
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kaupunkikeskustan ja Hiekkasärkkien matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan.
Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu mm. Hiekkasärkkien matkailukeskuspalveluihin sekä Rahjan saariston ja maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Pyhäjoen ja Raahen alueille sijoittuvalla Hanhikivenniemellä maakuntakaavassa on varauduttu ydinvoimalaitoksen ja sen tukitoimintojen toteuttamiseen.
Strategisen suunnittelun lisäksi maankäyttöä ohjaa yleis- ja asemakaavoitus. Pohjois-Pohjanmaan
rannikkoalueet ovat valtaosaksi kaavoitettuja. Kaavamuodot ja kaavojen sisältö vaihtelevat kunnittain. Kalajoen merenranta-alueelle on laadittu Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaava (hyväksytty 2008). Keskustan osayleiskaava on laadittavana (luonnosvaihe 2015). Kalajoen keskeiset rakennetut ranta-alueet on asemakaavoitettu mm. keskustan, Hiekkasärkkien ja Himangan alueilla.
Lisäksi Kalajoen ranta-alueilla on laadittu lukuisia ranta-asemakaavoja.
Pyhäjoen ranta-alueilla on pääosin 12.11.2008 hyväksytty Pyhäjoen merenrannikon rantayleiskaava. Pyhäjoen suiston alueella on vireillä Matinsaaren osayleiskaavoitus (luonnosvaihe 2018), jossa
tutkitaan yhdyskuntarakenteen laajentamista Matinsaareen ja saaren lähialueille. Pyhäjoen ja Raahen raja-alueilla on voimassa Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavat (hyväksytty 2010)
sekä laitosalueen keskeisillä osilla myös asemakaavat.
Raahen kaupunkialueella on voimassa pääosin 11.4.2007 hyväksytty Raahen keskeisten taajamaalueiden osayleiskaava. Raahen kaupunkialue on myös laajasti asemakaavoitettua. Raahen edustan
saaristossa on voimassa 21.6.2000 hyväksytty Raahen pohjoisen saariston osayleiskaava. Muita
voimassa olevia yleiskaavoja ovat ranta-alueilla mm. Raahen pohjoisten mannerrantojen osayleiskaava (hyväksytty 2013) sekä Raahesta Siikajoen rajalle ulottuva Merenrannikon osayleiskaava
(vahvistettu 1999). Lapaluodon teollisuusalue kuuluu pääosin keskeisten taajama-alueiden yleiskaavan alueeseen. Lapaluodon satama-alue ja teollisuusalueen pohjoisosa ovat asemakaavoitettuja,
mutta terästehtaan alue on valtaosiltaan ilman asemakaavaa. Satama-alueen etelälaidalle on laadittu
vuonna 2017 hyväksytyt yleis- ja asemakaavat mm. Raahen metallituotetehtaan toteuttamista varten. Raahen kaupunki on käynnistänyt Raahen eteläisen ranta-alueen rantayleiskaavoituksen. Kaava-alue ulottuu Raahen keskustan eteläpuoliselta alueelta lähes Pyhäjoen kuntarajaan saakka.
Siikajoen merenranta-alueella on voimassa 1.6.2001 vahvistettu Siikajoen rantayleiskaava pieniä
vahvistumatta jääneitä osia lukuun ottamatta. Tauvon alueella sekä Siikajoen suistoon sijoittuvalla
Tunelin alueella on laadittu ranta-asemakaavat.
Oulun edustalla sijaitsevassa Hailuodon saaristokunnassa on valtaosiltaan ranta-alueilla voimassa
18.6.2001 vahvistettu Hailuodon rantayleiskaava. Saaren länsirannalla sijoittuvalla Marjaniemen
alueella on voimassa 21.6.2004 hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava ja sellaisilla osilla saaren
länsirannalla, joilla rantayleiskaava ei ulotu, on voimassa yleispiirteinen Oulun seudun yleiskaava
(vahvistettu 18.2.2005). Hailuodon kunta on laatimassa strategista yleiskaavaa. Kaavahanke on keväällä 2018 luonnosvaiheessa. Strateginen yleiskaava tulee korvaamaan alueellaan seutuyleiskaavan. Ranta-alueille on laadittu paikoin asemakaavoja Marjaniemen alueella sekä rantaasemakaavoja saaren länsiosassa Marjaniemen, itäosassa Huikun alueelle, saaren lounaisrannalle
sekä Luodonselän ranta-alueille.
Lumijoen kunnan ranta-alueilla on voimassa 2.6.2000 vahvistettu Liminganlahden rantaosayleiskaava. Limingan kunnan ranta-alueilla on voimassa yleispiirteinen Oulun seudun yleiskaava (seutuyleiskaavan laajennus, vahvistettu 8.3.2007). Lumijoen ja Limingan merenranta-alueet ovat pääasiassa Liminganlahden arvokasta kosteikko- ja linnustoaluetta.
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Vuoden 2013 kuntaliitoksen mukaiselle alueelle laadittu Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty
18.4.2016 ja saanut lainvoiman 12.8.2016 muilta kuin valituksenalaisilta osilta. Yleiskaava koostuu
kahdesta kaavakartasta: luonteeltaan strategisesta koko kunnan kattavasta yleiskaavakartasta (kaavakartta 1) ja keskeisen kaupunkialueen aluevarauskartasta (kaavakartta 2). Uuden Oulun yleiskaavan laatimisen yhteydessä ajantasaisiksi arvioidut oikeusvaikutteiset osayleiskaavat päätettiin jättää
voimaan kaavan hyväksymispäätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla. Oulun kaupungin alueella
voimaanjääviä hyväksyttyjä tai lainvoimaisia yleiskaavoja on yhteensä 22 Uuden Oulun yleiskaavan lisäksi. Keskeiset Oulun kaupungin rakentamisalueet ovat asemakaavoitettuja.
Iin kunnan ranta-alueella ovat voimassa 22.4.2002 hyväksytty Iin rannikon ja saarten osayleiskaava
sekä Kuivaniemen alueella 19.6.2000 hyväksytty Kuivaniemen merenrannikon osayleiskaava.
Yleiskaavoihin on laadittu hyväksymisen jälkeen myös pienialaisia kaavamuutoksia. Iin keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty 29.2.2016 ja se koskee keskustan asemakaavoitetun alueen ja
keskustaajaman alueen lisäksi Iijoen suiston ranta-alueita. Iin kunta on laittanut vireille Karhusaaren
osayleiskaavoituksen 4.12.2017. Iin kunnassa on paikoin laadittu ranta-alueille pienialaisia rantatai asemakaavoja.

Kuva 2-4. Maankäytön suunnittelu, pistemäiset kohteet maakuntakaavapaikkatietokannan mukaan (vaihekaavat 1 ja 2 eivät ole mukana).
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Kuva 2-5. Maankäytön suunnittelu, aluemaiset ja viivamaiset kohteet maakuntakaavapaikkatietokannan mukaan (vaihekaavat 1 ja 2 eivät ole mukana).
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Kuva 2-6. Yleis- ja asemakaavat
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Kuva 2-7. Yhdyskuntarakenne Perämeren rannikkoalueella.

2.3. Kulttuuriperintö ja suojelualueet
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriperintökohteita (Museovirasto 2010) on 60 metrin korkeuskäyrän alapuolisella alueella yli 100 kpl. Natura 2000 -kohteita, joilla on pintavesiin
liittyviä merkittäviä suojeluarvoja, on 28.
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3.

Esiintyneet tulvat ja tulvavahingot

Meritulvat aiheutuvat yleensä myrskyistä, vaikka vedenkorkeuteen voi vaikuttaa muitakin tekijöitä.
Voimakkaimmat myrskyt esiintyvät syksyllä ja talvella, jolloin matalapaineetkin ovat voimakkaita.
Matalapainemyrskyissä tuulet voimistuvat matalapaineen lähestyessä vähitellen ja jatkuvat tavallisesti useita tunteja. Ilmatieteenlaitos on kerännyt systemaattisesti tietoa voimakkaista myrskyistä
vuodesta 1990 alkaen ja niiden perusteella Perämerellä on ollut 16 myrskyä, joista voimakkaimmat
ovat olleet vuoden 1991 myrsky Marjaniemessä ja vuoden 1992 myrsky Raahessa (taulukko 3).
Taulukko 3. Vuodesta 1990 alkaen vuoteen 2010 saakka Perämerellä esiintyneet myrskyt, joiden keskituulen
nopeus on 10 minuutin ajan vähintään 25 m/s.
Keskituulen
Vuosi
Päivämäärä
Paikka
nopeus [m/s]
1991
19.1.
Marjaniemi
28
1991

29.12.

Kemi 1

26

1992

29.8.

Marjaniemi

25

1992

14.9.

Marjaniemi

26

1992

26.12.

Raahe

27

1993

5.1.

Marjaniemi

25

1993

31.1.

Marjaniemi

26

1994

4.10.

Marjaniemi

25

1994

6.10.

Marjaniemi

25

1995

21.4.

Marjaniemi

26

1998

1.12.

Marjaniemi

26

2003

23.9.

Marjaniemi

27

2005

30.1.

Marjaniemi

25

2007

25.1.

Kemi Ajos

27

2007

25.1.

Marjaniemi

27

2008

31.12.

Marjaniemi

27

Perämerellä vuonna 1982 Maurin päivänä 22. syyskuuta riehunut Mauri-myrsky on Suomen rajuimpia myrskyjä kautta aikojen. Tuuli puhalsi voimakkaimmillaan jopa 40 metriä sekunnissa. .
Yleisradio muisteli Mauri-myrskyn tuhoja 27 vuotta myöhemmin seuraavasti: "Erittäin puuskainen
tuuli kaatoi metsää laajoilla alueilla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Koillismaallakin. Puita
kaatui miljoonien kuutiometrien ja satojen miljoonien markkojen edestä. Tuhoja tuli myös rannikon
kaupungeissa: peltikattoja lenteli, vesi nousi kellareihin ja puita kaatui talojen päälle. Myrskyn
nostattama vesi otti mukaansa satoja veneitä ja kuljetti niitä pitkälle maalle, muun muassa Peurasaaren koulun pihalle Kemissä. Myrsky katkoi myös sähkö- ja puhelinyhteyksiä laajoilla alueilla
Lapissa." (YLE 2009) Myrskyn tai siitä seuranneen korkean veden aiheuttamista kokonaiskustannuksista ei ole tehty arvioita. Myrsky vaati myös kaksi kuolonuhria (YLE 2012).
Vuoden 2013 marraskuussa tapahtui Eino-myrsky, jolloin tuuli puhalsi 30 kovimmillaan puuskissa
yli 30 metriä sekunnissa muun muassa Kalajoen ja Raahen rannikkoasemilla. Meren pinnan korkeus
nousi Oulussa yli metrillä. (YLE 2013)
Meritulvat ovat pääsääntöisesti matalapainemyrskyjen aiheuttamia ja siten tulvat ovat yhteydessä
myös tuulen aiheuttamiin vahinkoihin. Meritulvan vahinkoja voidaan erotella tuulen aiheuttamista
vahingoista tarkastelemalla pelkästään vedenkorkeutta, mutta käytännössä tarkastelu ei kerro koko
totuutta vahingoista. Vuosien 1982 ja 1984 vedenkorkeuksien aiheuttamat vahingot voidaan tarkas-
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tella pääsääntöisesti kaupunkikohtaisesti ylimpiä havaittuja vedenkorkeuksia käyttäen. Tarkastelussa voidaan hyödyntää merenkulkulaitoksen arvioima meriveden korkeus kerran 200 vuodessa toistuvalle tulvalle (Kahma ym. 1998). Oulussa meriveden korkeus olisi siten N60 + 1,82 m ja Raahessa N60 + 1,57 m, jotka ovat 10 cm suurimpia havaittuja arvoja korkeampia. Vuonna 2011 laaditun
karkean arvion mukaan erran 200 vuodessa toistuvalla tulvalla olisi ollut uhattuna 2,5 tuhatta asukasta. Arvion mukaan tulva-alueella on ollut yli 250 vakinaiseen asumiseen käytettävää rakennusta
ja lähes 1 900 loma-asumiseen tarkoitettuja rakennuksia. Kun käytetään keskimääräisenä vahinkona
asuinrakennukselle 30 000 € ja lomarakennukselle 15 000 €, voidaan arvioida, että kokonaiskustannukset olisivat olleet lähes 40 milj. €.
4.

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

4.1. Paikkatietoaineistojen käyttö tulvariskialueiden tunnistamisessa
On arvioitu, että ilmastonmuutos aiheuttaa meriveden pinnan nousua muutaman millin vuodessa.
Itämerellä nousua kompensoi maankohoaminen. Maankohoaminen näkyy keskimääräisen vedenpinnan laskuna Pohjanlahdella ja etenkin Perämeren alueella, jossa maa kohoaa nopeimmin (Itämeriportaali 2010). Jos myrskyjen määrä ja voimakkuus kasvavat, voivat niiden aiheuttamat vahingot
olla merkittäviä, mutta matalapaineiden reittien mahdollista muuttumista ei kuitenkaan vielä osata
arvioida. Tulvariskien kehittyminen riippuu riskikohteiden määrän ja hydrologisten olosuhteiden
muutoksesta. Voimakkaimmin kasvavia kuntia rannikolla ovat Liminka, Kempele, Oulunsalo ja
Haukipudas. Määrällisesti suurin kasvu on Oulussa, jossa on arvioitu, että vuodesta 2005 vuoteen
2040 väestön määrä kasvaa yli 17 000 asukkaalla (Tilastokeskus 2009). Rakentamisen ohjauksessa
tulee ottaa huomioon alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet, jotka ovat Kemissä vähintään 2,6
m, Oulussa 2,5 m ja Raahessa 2,3 m N2000-korkeusjärjestelmässä. Nämä perustuvat vedenkorkeuteen, jonka ylittymisen todennäköisyys on 1/250 (0,4 %) vuonna 2100. Lukemiin on lisättävä paikkakohtainen aaltoiluvara ja matalissa lahtien pohjukoissa tuulen aiheuttama paikallinen kallistus.
(Parjanne ja Huokuna 2014)
Vuonna 2017 on laadittu rannikkoalueen meritulvakartta. Vedenkorkeudet perustuvat Ilmatieteen
laitoksen määrityksiin eri skenaarioilla nykytilanteessa sekä tulevaisuudessa. Vedenkorkeudet on
interpoloitu suoraviivaisesti mareografien välille. Kartoituksessa on käytetty tarkkaa KM2korkeusmallia, mutta paikkakohtaista aaltoiluvaraa eikä veden kallistumasta aiheutuvaa korkeutta
ole huomioitu. Siten kyseessä on yleispiirteinen tulvakartta, eikä sovellu rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Rannikkoalueen meritulvakartta on saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat.
Tulvariskikohteita ei ole meritulvakartan alueelta määritelty. Tässä raportissa käytetään erittäin karkeaa tarkastelua tulvariskikohteista erittäin harvinaisen, noin kerran tuhannessa toistuvan tulvan
alueella. Tulevaisuuden skenaarioiden tarkastelua Perämeren rannikolla ei ole katsottu tarpeelliseksi
tehdä, koska pitkällä aikavälillä Perämeren tulvavedenkorkeudet eivät ole muuttumassa johtuen
mm. maankohoamisesta. Esimerkiksi Oulussa nykytilanteen mukainen erittäin harvinainen, noin
kerran tuhannessa vuodessa toistuvan tulvan korkeus on 2,74 metriä N2000-korkeustasossa, kun
vuonna 2100 toistuvuudeltaan vastaava tulva olisi 2,79 metriä N2000-korkeustasossa (Kahma ym.
2014, taulukot 2 ja 6).
Yleispiirteisen meritulvakartan avulla arvioidaan mahdolliset merkittävät tulvariskialueet, joita tulisi tarkastella tarkemmin eli joille tulisi laatia tulvavaara- ja tulvariskikarttoja. Arvioinnissa käytetään apuna SYKEn sekä maa- ja metsätalousministeriön laatimia ohjeita.
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Kuva 4-1. Erittäin harvinaisen, keskimäärin kerran 1000 vuodessa toistuvan meritulvan peittävyys.

Meritulva-alueiden riskikohteita ei ole kartoitettu. Kappaleiden 4.2 - 4.6 tarkastelu on tehty erittäin
karkealla tasolla perustuen rakennus- ja huoneistorekisterin vuoden 2016 tietoihin sekä karttaaineistoihin, mutta tietoja ei ole systemaattisesti tarkistettu. Tarkasteluissa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta, vaan arviossa on käytetty vain kohteen sijaintia ja
sen sijoittumista laskennalliselle tulva-alueelle. Tietoja tulisi tarkistaa tulvariskikartoituksen yhteydessä, jotta kohteiden tulvasuojelua ja pelastusreittejä voidaan suunnitella.
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4.2. Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Meritulvakartoituksen perusteella erittäin harvinaisen, noin kerran tuhannessa vuodessa esiintyvän
tulvan alueella on Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella yhteensä noin 8000 rakennusta, joista
440:a käytetään vakituiseen asumiseen. Näissä asuu 1275 asukasta, joista suurin osa (647 asukasta)
on Oulun kaupungin alueella (taulukko 4). Raahen rannikon tulva-alueella on 245 asukasta ja Iin
kunnassa 176. Tulva-alueella sijaitsevia vapaa-ajan asuinrakennuksia on koko rannikkoalueella,
eniten Iin kunnan ja Kalajoen kaupungin alueella (taulukko 5). Matkailualueista pahimmin uhattuna
ovat Hietasaaren matkailualue (Oulu) sekä Kalajoen hiekkasärkät, jossa tulvauhan alla on lomaasutusta, ravintola ja voimalaitosrakennus.
Taulukko 4. Asukkaiden määrä erittäin harvinaisella, noin kerran tuhannessa vuodessa tapahtuvan tulvan alueella Perämeren rannikolla (RHR 2016).
Kunta
Asukkaat
Hailuoto
37
Ii
176
Kalajoki
70
Kempele
15
Liminka
22
Lumijoki
14
Oulu
647
Pyhäjoki
20
Raahe
245
Siikajoki
29

Taulukko 5. Vapaa-ajan asuinrakennukset erittäin harvinaisella, noin kerran tuhannessa vuodessa tapahtuvan
tulvan alueella Perämeren rannikolla (RHR 2016).
Kunta
Asuinrakennukset, kpl
Vapaa-ajan asuinrakennukset*, kpl
Hailuoto
31
342
Ii
111
837
Kalajoki
13
815
Kempele
3
0
Liminka
10
15
Lumijoki
10
118
Oulu
176
473
Pyhäjoki
9
309
Raahe
52
342
Siikajoki
24
216
*) Lukemat eivät sisällä vuokrattavia loma-asuntoja, joita esimerkiksi Kalajoen kaupungin alueella on lisäksi 50-100
kpl

Vaikeasti evakuoitavia kohteita karkean tason tulva-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on
yhteensä kolme. Oulun Hietasaaressa on päiväkoti, johon kuuluu kolme rakennusta. Hietasaaressa
sijaitsee myös kehitysvammaisten palvelukoti. Haukiputaan Martinniemessä on tulva-alueella yksi
päiväkotirakennus. Päivä- ja koulurakennukset sekä koulutustilat ja kylpylärakennukset voivat evakuoinnin kannalta olla haastavia, mutta niiden käyttöä pystytään rajoittamaan myrskyn ja tulvan
aikana. Ne voivat kuitenkin toimia mahdollisina evakuointitiloina.
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Tarkastelun perusteella mahdollisia tulvauhkia kohdistuu Kalajoella Vihaslahteen ja Lettoon, Raahen keskustaan, Oulussa Oulunsalon Pajuniemeen, Säikkärantaan ja Lassilaan, Oritkariin, Hietasaareen, Pateniemeen ja Herukkaan sekä Haukiputaan Siikasaareen.
4.3. Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
Välttämättömyyspalvelut käsittävät koko infrastruktuurin ja sen ylläpitoa joita ovat mm. vesihuolto,
kaukolämmön tai sähkön tuotanto ja jakelu, tietoliikenneyhteydet sekä tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös palo- ja pelastustoimen rakennukset sekä väestönsuojat.
Taulukkoon 6 on koottu palo- ja pelastustoimenrakennusten, tietoliikenteen rakennusten, väestönsuojien, muuntoasemien (kytkinkentät), muuntajien (väh. 20 kV) ja suurjännitelinjojen pylväiden
lukumäärä karkean tason tulva-alueella.
Taulukko 4. Palo- ja pelastustoimenrakennusten, tietoliikenteen rakennusten, väestönsuojien, muuntoasemien
(kytkinkentät), muuntajien (väh. 20 kV) ja suurjännitelinjojen pylväiden lukumäärä tulva-alueella. Huom. Taulukkoa ei ole päivitetty v. 2011 jälkeen.
[kpl]
Palo- ja pelastustoimenrakennukset
Tietoliikenteen rakennukset

3
10

Väestönsuojat

3

Muuntoasemat

1

Muuntaja (väh. 20 kV)
Suurjännitelinjan pylväät (väh. 110 kV)

158
84

Sähkömuuntajat ja suurjännitelinjojen pylväät ovat sähkönjakelun kannalta merkittävimmillään
taajama-alueilla. Tarkemmin tulisi tarkastella Ervastinkylä (Oulunsalo), Vihreäsaari (Oulu), Hietasaari (Oulu), Holstinmäki (Oulu), Siikasaari (Haukipudas) ja Alaranta (Ii), joissa sähkönjakelu voi
keskeytyä laajalla alueella muuntajien vahingoittuessa eikä vaihtoehtoisia linjoja vie alueelle. Oulun
Nuottasaaren teollisuusalueella sijaitseva muuntoasema on karkean tason tulva-alueen raja-alueella
ja sen vaurioituminen voisi aiheuttaa teollisuusalueella tuotantokatkoja.
Autoliikenteen pääväylien tarkastelussa otetaan huomioon, mitkä pääväylät voivat tulvan vuoksi
katketa ja siten vaikeuttaa kulkua. Karkean tason tulva-alueella mahdollisia teiden katkeamiskohtia
on yli 41 km, mutta näistä alle 3 km on tulva-alueella, jonka vesisyvyys on yli 2 metriä. Käytetyssä
aineistossa ei ole kuvattu tiepenkereiden korkeuksia, joten arvioidut katkeamiskohdat ja -pituudet
ovat vain suuntaa antavia. Tulvariskikartoituksessa tulisi tarkastella liikenteen väyliä myös riittävien kulkuyhteyksien varmistamiseksi. Tässä tarkastelussa Oulunsaloon johtavat tiet Lentokenttätie,
Kempeleentie ja Hailuodontie peittyisivät tulvavedellä ja Oulunsalo jäisi näin tulvan saartamaksi.
Kalajoella Rahjan satamaan johtava tie jäisi tulvan alle ja Oulunsalossa Vihirannan, Säikkärannan
ja Lassilan sekä Pajuniemen asutusalueiden läpi kulkevat päätiet jäisivät tulvan alle. Lisäksi Olhavassa ja sen pohjoispuolella tie 75 on karkean tason tulva-alueella.
Tarkastelun perusteella mahdollisia tulvauhkia kohdistuu Kalajoella Rahjan satamaan, Oulunsalossa
Ervastinkylään, Vihirantaan, Säikkärantaan, Lassilaan ja Pajuniemeen, Oulussa Vihreäsaareen ja
Hietasaareen, Haukiputaalla Holstinmäkeen ja Siikasaareen sekä Iissä Alarantaan.
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4.4. Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Karkean tason tulva-alueelle sijoittuvat osittain kaikki Pohjois-Pohjanmaan satamat: Rahjan satama
(Kalajoki), Kalajoen kalasatama, Raahen satama, Vihreäsaaren ja Oritkarin satamat (Oulu). Satamatoimintojen pitkäaikainen keskeytyminen aiheuttaisi katkoksia tavarantoimituksiin.
Tarkastelun perusteella mahdollisia tulvauhkia kohdistuu kaikkiin satamiin.
4.5. Vahingollinen seuraus ympäristölle
Eläinsuojien ja niiden lietesäiliöiden joutuminen tulva-alueelle aiheuttaa taloudellisen haitan lisäksi
paikallisesti myös ympäristöhaittaa. Lisäksi evakuoinnin kannalta eläinsuojat ovat haasteellisia.
Turkistarhat eivät ole tässä tarkastelussa. Karkean tason tulva-alueella on vain yksittäisiä eläinsuojia
ja lietesäiliöitä eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Suurin keskittymä (yht. 7 eläinsuojaa tai lietesäiliötä) on Siikajoen taajaman ja Lumijoen Varjakan välisellä rannikkokaistalla. Eläinsuojien vaikutukset ympäristöön jäävät kuitenkin usein paikallisiksi.
Ympäristölle tulvalla vahinkoa voivat aiheuttaa myös erilaiset polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt
sekä jätevedenpuhdistamot. Polttoainesäiliöiden aiheuttama vaara on tosin hyvin pieni hyvän suojauksen vuoksi. Karkean tason tulva-alueella ovat Rahjan ja Haukiputaan rajavartiolaitosten polttoainesäiliöt, Raahen sataman polttoainesäiliöt, Vihreäsaaren polttoaine- ja muurahaishapposäiliöt
sekä kivihiilen varastoalue, Oulun vierassataman ja Toppilanmöljän polttoainesäiliöt. Oritkarissa on
lisäksi kolme ja Nuottasaaressa kaksi polttoainesäiliötä karkean tason tulva-alueen välittömässä
läheisyydessä. Merkittävimmät vahingot syntyvät satamien ja teollisuusalueiden säiliöistä. Jätevedenpuhdistamoita on karkean tason tulva-alueella Yppärissä, Limingassa (poistunut käytöstä), Haukiputaan Kiviniemessä ja Kuivaniemen Vatungissa. Näiden puhdistamoiden mahdollinen haitta on
sijaintinsa vuoksi hyvin paikallinen eikä aiheuta terveysriskejä asukkaille. Lakeuden puhdistamo on
osittain karkean tason tulva-alueella ja Pyhäjoen sekä Taskilan puhdistamot ovat tulvan saartamina.
Toimivia kaatopaikkoja ei ole karkean tason tulva-alueella.
Tarkastelun perusteella mahdollisia tulvauhkia kohdistuu Raahen sekä Oulun Vihreäsaaren ja Oritkarin satamiin.
4.6. Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
Valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriperintökohteista (Museovirasto 2010) Plassin vanha markkinapaikka (Kalajoki), Kallankarien kalastajatukikohta (Kalajoki), Pyhäjoen kalarannat Parhalahdessa, Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit, Siikajoen kirkko ympäristöineen,
Varjakan sahayhdyskunta (Oulunsalo), Hailuoto, Hietasaaren huvila-alue (Oulu), Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus (Oulu), Oulun rantakortteleiden julkinen kaupunkitila, Toppilan
satama ja teollisuusalue (Oulu), Pateniemen sahayhdyskunta (Oulu), Martinniemen saha (Haukipudas), Halosenniemen sahayhdyskunta (Haukipudas), Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdykunta (Ii),
Röytän luotsiasema (Ii) sekä Pohjanmaan teollisuuden kartanot (Ii, Olhava) ovat kokonaan tai osittain karkean tason tulva-alueella. Peruskartan perusteella lähes kaikissa kohteissa on rakennuksia
tulva-alueella, mutta tarkemmassa tarkastelussa tulisi selvittää tulvan aiheuttamia vahinkoja. Näistä
kohteista Kallankarissa on karkean tason tulva-alueella suojeltu kirkko. Muilla alueilla ei ole suojeltuja rakennuksia. Lisäksi Oulun torinrannassa tulva-alueella on kirjasto ja teatteri.
Tarkastelun perusteella mahdollisia tulvauhkia kohdistuu etenkin suojeltuihin rakennuksiin ja julkisiin kulttuurikohteisiin: Kalajoen Kallankari ja Oulun torinranta.
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4.7. Vesistörakenteiden aiheuttama tulvauhka
Meressä ja rannikolla olevat vesistörakenteet (esim. makeavesialtaat ja laivaväylät) eivät lisää tulvauhkaa eikä niillä ole merkittävää vaikutusta hydrologisiin tekijöihin.
5.

Tulvariskialueet

Meritulvan aiheuttamien mahdollisten tulvauhkien (luku 4) perusteella arvioidaan, että PohjoisPohjanmaan rannikkoalueella ei ole tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisia merkittäviä meritulvariskialueita. Muita mahdollisia meritulvariskialueita on esitetty taulukossa 7. Arviointi perustuu vuoden 2011 tietoihin, joten jatkotyössä meritulva-alueiden riskikohteet tulee päivittää vuonna 2017 laadittujen tulvakarttojen perusteella.
Taulukko 5. Meritulvan mahdolliset tulvariskialueet ja niiden merkittävimmät tulvariskit v. 2011
Mahdollinen tulvariskiTulva-alueen
Kunta
Karkean tason tulva-alueella olevat tulvariskit
alue
ala [ha]
Rahjan satama
52 Kalajoki
satama, kulkuyhteyksien katkeaminen
Vihaslahti, Tahkokorva ja
yhtenäinen loma-asutusalue (200…300 rakennusta),
203 Kalajoki
Letto
suuri rakennusala
Kalajoen satama
21 Kalajoki
satama
Kallankari, Maakalla

5

Kalajoki

kulttuuriperintö (suojeltu kirkko)
satama, öljy- ja kemikaalisäiliöt, suuri rakennusala
yhtenäinen asutusalue (<100 rakennusta, 200…300 asukasta), loma-asutusalue (<100 rakennusta), suuri rakennusala, kulttuuriperintö
asutusalue (<100 rakennusta, 100…200 asukasta), suuri
rakennusala
yhtenäinen asutusalue (<100 rakennusta, 100…200 asukasta), kulkuyhteyksien katkeaminen
yhtenäinen asutusalue (<100 rakennusta, <100 asukasta),
loma-asutus (<100 rakennusta), suuri rakennusala, kulkuyhteyksien katkeaminen
yhtenäinen asutusalue (<100 rakennusta, 100…200 asukasta), sähkönjakelun keskeytyminen
yhtenäinen asutusalue (<100 rakennusta, <100 asukasta),
loma-asutus (<100 rakennusta), rakennusala, kulkuyhteyksien katkeaminen, sähkönjakelun keskeytyminen
satama, teollisuusalue, öljy- ja kemikaalisäiliöt, suuri
rakennusala
satama, öljy- ja kemikaalisäiliöt, sähkönjakelun keskeytyminen
asutusalue (<100 rakennusta, 200…300 asukasta), julkisia kulttuurirakennuksia, kulttuuriperintö
yhtenäinen asutusalue (<100 rakennusta, 200…300 asukasta), matkailu, suuri rakennusala, kulttuuriperintö,
sähkönjakelun keskeytyminen
yhtenäinen asutusalue (100…200 rakennusta, 600…700
asukasta), rakennusala
asutusalue (<100 rakennusta, <100 asukasta), sähkönjakelun keskeytyminen
yhtenäinen asutusalue (100…200 rakennusta, 200…300
asukasta), suuri rakennusala, sähkönjakelun keskeytyminen
asutusalue (<100 rakennusta, 100…200 asukasta), lomaasutusalue (100..200 rakennusta), suuri rakennusala,
sähkönjakelun keskeytyminen

Lapaluodon satama

14

Raahe

Raahen keskusta

65

Raahe

355

Raahe

Pattijoen suu
Vihiranta

24

Oulusalo,
Kempele

Säikkäranta ja Lassila

59

Oulusalo

Ervastinkylä

70

Oulusalo

Pajuniemi

52

Oulusalo

Oritkari ja Nuottasaari

114

Oulu

Vihreäsaari

60

Oulu

Oulun torinranta

11

Oulu

Hietasaari

143

Oulu

Rajakylä ja Pateniemi

114

Oulu

Holstinmäki

32

Oulu, Haukipudas

Siikasaari

82

Haukipudas

Tangonsaari ja Alaranta

266

Ii
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