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ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA
YMPÄRISTÖKESKUKSEN TULVANTORJUNNAN
TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 (lyhennetty versio)
1.

YLEISTÄ TOIMINNASTA TULVATILANTEESSA

Tulvatilannetoimintaan kuuluvat tulvan uhatessa tai tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet, joiden
tarkoituksena on estää tai vähentää tulvasta aiheutuvia vahinkoja. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun
muassa tilanteen vaatima vesistön säännöstely ja muu juoksutusten säätely, vesistössä suoritettavat
toimenpiteet, kuten hyydepatojen muodostumisen estäminen, jääpuomien asentaminen ja jääpatojen
purkaminen sekä pelastustoiminta, kuten väestön evakuointi ja kohteiden suojaaminen tilapäisin rakentein (valtakunnallisen tulvariskityöryhmän raportti 2009).
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat 24.6.2010 voimaan tulleen
tulvalain (laki tulvariskien hallinnasta) mukaan tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja toimenpiteiden ohjauksesta vesistössä. Lisäksi ELY-keskukset antavat suosituksia vesistön säännöstelyjen ja juoksutusten yhteensovittamisesta ja huolehtivat hydrologisesta
seurannasta sekä vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelusta yhteistyössä Tulvakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Alueellinen pelastuslaitos vastaa tulvatilanteisiin liittyvästä pelastustoiminnasta. Pelastustoiminnan
johtaja ilmoittaa pelastustoiminnan aloittamisesta ja siihen kuuluvasta johtovastuusta tulvatilanteessa
toimiville muille viranomaisille.

2. ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN TULVANTORJUNTAOR-

GANISAATIO
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvantorjuntaorganisaatio on esitetty
organisaatiokaaviossa. Organisaatio koostuu tulvajohtoryhmästä sekä torjunta-alueiden vastaavista,
jotka on jaettu vesistöittäin.
Tulvatilanteiden ohjaus ja koordinointi sekä operatiiviseen toimintaan liittyvät toimenpiteet,
ELY-KESKUKSEN TULVAJOHTORYHMÄ (tulva-aikana viranomaiskäyttöä varten erillinen tulvapuhelinnumero):
Poikkeuksellisten tulvien aikana tulvajohtoryhmää täydennetään viestinnän, liikennevastuualueen sekä
elinkeinovastuualueen asiantuntijoilla.
- Tulvantorjunnan yleisjohto ELY-keskuksessa.
- Ennakkotorjuntatoimenpiteistä päättäminen.
- ELY-keskuksen sisäisen tulvaorganisaation ja varallaolon järjestäminen.
- Tulvatiedottamisen järjestäminen.
- Tulvatilanteisiin liittyvistä operatiivisista toimista päättäminen (jääpatojen purku, tulvavesien johtaminen
pengerrysalueille ym.).
- Normaalista poikkeavien tai normaalia laajempien toimien aloittamisesta sopiminen pelastusviranomaisen kanssa.
- Operatiivisten toimien tiedottamisesta huolehtiminen tulvantorjuntaorganisaatiolle sekä muille viranomaisille, tiedotusvälineille ja paikallisväestölle.
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Tulvatilanteisiin liittyvä hydrologinen seuranta ja tulvatilannetiedotteet sekä vesistökohtainen
yhteistyöryhmätoiminta:
- Valtion omien säännöstelyjen käyttö.
- Yhteydenpito muihin vesistön säännöstelijöihin ja säännöstelyn ohjaus.
- Hydrologisten tietojen seuranta ja vesistöennusteiden seuranta sekä yhteydenpito Suomen ympäristökeskukseen.
- Vesistöennusteista, tulva- ja jäätilanteesta sekä tulvatilanteen organisaatiosta tiedottaminen tulvantorjuntaorganisaatiolle sekä muille viranomaisille ja tiedotusvälineille.
- Tiedottamiseen ja muuhun yhteydenpitoon liittyvien osoitelistojen ylläpito.
- Yhteyksien toimivuuden varmistaminen ja yhteyshenkilöiden ja varallaolojen (hätäkeskukset, alueelliset
pelastuslaitokset, poliisi, sotilaslääni, säännöstelyluvan haltija / säännöstelijä, valmiusjohtaja) selvittäminen tarvittaessa.
- Tulvatilanneraporttien kokoaminen ja toimittaminen sidosryhmille.
- Aluehallintovirastolta haettavien poikkeuslupien valmistelu.
Tulvatilanteiden kenttätoiminta:
- Ennakkotorjuntatoimien (jäänsahaus, hyydepuomitus ym.) valmistelu, teräsjään ja kohvajään paksuuden selvittäminen ja muut vastaavat ennen tulvatilannetta tehtävät toimet tulvien välttämiseksi ja näiden
toimien toteuttamisen dokumentointi.
- Jääpuomien asentaminen / purkaminen ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
- Yhteydenpito ennakkotorjuntatoimien suorittajiin ja avustavat toimenpiteet, kuten sahauslinjan merkintä.
- Torjuntatoimenpiteiden valmistelu ja toteutus.
- Tulvatilanteisiin liittyvä kenttäseuranta ja raportointi ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatiolle (ensisijaisesti tulvajohdon tulvapuhelinnumeroon).
- Tulvan aikaisen tilanteen dokumentointi tulvapäiväkirjaan päivittäin. Dokumentoitavia asioita ovat mm:
poikkeuksellisten vedenkorkeuksien mittaaminen ja/tai maastoon merkitseminen, tulvatilanteen kehittyminen yleisesti, tehdyt torjuntatoimet, tulvan aiheuttamat vahingot sekä muut tulvan suuruuteen vaikuttavat maastossa havaitut tekijät.
Torjunta-alueen vastaavat ja heidän sijaisensa sopivat tarvittaessa työnjaosta ja päivystysvuoroista. Tulvatilanteen organisaation kokoonpano, yhteystiedot ja tehtävänkuvat tarkistetaan tulvatilanteen uhatessa. Samalla tarkistetaan toiminnan tarvitsemat luvat ja sovitaan puuttuvien lupien hankkimisesta.

3.

YHTEISTYÖORGANISAATIOT JA NIIDEN YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatio toimii kiinteässä yhteistyössä Pohjanmaan
hätäkeskuksen sekä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitoksen kanssa. Muita keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm. maa- ja metsätalousministeriö, Tulvakeskus, Suomen ympäristökeskus, alueen kunnat, säännöstelyluvan haltijat ja säännöstelyä hoitavat
tahot sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

4. ENNAKOIVAT TOIMENPITEET
Tulvatilanteiden varautumisessa on keskeistä hydrologisten tietojen ja vesistöennusteiden riittävä
seuranta. Hydrologisten tietojen seurantaan kiinnitetään erityisesti huomiota hyydetulvien esiintymisajankohtina, pidempiaikaisten sadejaksojen aikana ja keväällä lumen sulamisesta aiheutuvien
tulvien lähestyessä. Seuranta toteutetaan vesistömallijärjestelmän jokikohtaisia vesistöennusteita ja
sääennusteita seuraamalla. Tarpeen mukaan ollaan kiinteässä yhteistyössä vesistön säännöstelyä
hoitavien tahojen ja Suomen ympäristökeskuksen hydrologisesta seurannasta vastaavien kanssa.
Vesistön vedenkorkeuksista, virtaamista, lumen vesiarvosta, jäänpaksuuksista ja muista hydrologisista havainnoista laaditaan tarvittaessa tiedotteita.
Tulvantorjunta-alueen vastaavat tarkistavat hyyde- ja jääpatojen torjunnassa tarvittavan varustuksen
ja tarvittaessa täydentävät sitä ympäristöministeriön julkaiseman ympäristöhallinnon ohjeen 3/2006
Työsuojelu jää- ja hyydepatojen torjunnassa mukaiseksi. Vastuuhenkilö varmistaa räjähdysaineen
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saannin ja käytettävissä olevan panostajan (esim. vapaapalokunnat, urakoitsijat). Luettelo jää- ja hyydepatojen torjuntaan liittyvistä laeista, asetuksista, valtioneuvoston päätöksistä ja muista viranomaismääräyksistä ja ohjeista on edellä mainitussa ohjeessa. Tarvittaessa pyydetään räjäytystöihin virkaapua pelastusviranomaiselta ja ELY-keskus antaa asiantuntija-apua räjäytyskohteiden valitsemiseksi.
Pelastusviranomainen pyytää tarvittaessa virka-apua puolustusvoimilta räjäytystöissä.
ELY-keskuksen kenttätoiminnasta vastaavien torjunta-alueen vastaavat seuraavat jo ennen varsinaista toimintavaihetta hyyde-, jää- ja tulvatilanteen kehittymistä ja raportoivat havainnoistaan ELYkeskuksen tulvajohtoryhmälle. Operatiivisesta toiminnasta vastaava ottaa ennen operatiivista toimintaa yhteyden pelastusviranomaisiin ja hätäkeskuksiin yhteistyön varmistamiseksi. Yhteydenoton yhteydessä tarkistetaan lainattavissa oleva kalusto sekä torjunnassa mukana oleva henkilöstö.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää vuosittain maalis-huhtikuussa ennen tulvakautta yhteistyöorganisaatioiden kanssa pidettävän tulvapalaverin, jonne kutsutaan Pohjanmaan hätäkeskus, EteläPohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset, Länsija Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi sekä tulva-alueiden keskeiset kunnat.

5. TULVANAIKAISET TOIMENPITEET
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyrkii olemaan selvillä tulvatilanteen kehittymisestä mahdollisimman
tarkoin ja pyrittävä käytettävissä olevin keinoin selvittämään lähiajan muutokset säätilassa, vedenkorkeuksissa ja virtaamassa. Päätökset mahdollisen operatiivisen toiminnan (hyyde- ja jääpatojen purkaminen, räjäytykset ym.) tarpeesta tehdään kenttätoiminnasta vastaavan torjunta-alueen vastaavan
tekemän raportoinnin perusteella.
Tulvatilannetiedottamisen aloittamisajankohdasta päätetään ELY-keskuksen sisäisessä järjestäytymispalaverissa. Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti ELY-keskuksen viestintähenkilöiden välityksellä
ja tiedotteet laaditaan ensisijaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedotteet tallennetaan myös ELYkeskuksen verkkolevylle. Tiedotteiden lisäksi tulvajohtoryhmä yhdessä ELY-keskuksen viestinnän
kanssa päivittää Twitter-tiliä @tulvatpohjanmaa. Päivitykset tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä
suomeksi että ruotsiksi.
Tulva- ja patoturvallisuusvaaratilanteista sekä tulvatilanteiden kehittymisestä tiedotetaan tulvakeskukseen ja maa- ja metsätalousministeriöön. Tulvakeskuksen vesistötulvien varallaolopäivystys ylläpitää
tilannekuvaa, reaaliaikaisten tietojen, ennusteiden ja ELYjen ja muiden viranomaisten tuottamien tulvatietojen perusteella ja tiedottaa siitä viranomaisille suoraan ja LUOVA-järjestelmän kautta. Tulvakeskuksen päivystäjän tavoittaa viranomaiskäyttöön tarkoitetusta puhelinnumerosta.
Säätilan kehittyessä sellaiseksi, että hyydepatojen muodostuminen, jäidenlähtö tai tulvatilanteen vaikeutuminen on pian odotettavissa, antaa tulvajohtaja torjuntaorganisaatiolle määräyksen varallaoloon
siirtymisestä. Varallaoloon määrätyn henkilöstön on oltava puhelimella tavoitettavissa ja 1 – 2 tunnin
toimintavalmiudessa myös virka-ajan ulkopuolella. Varallaoloon siirtymisestä ilmoitetaan ainakin alueen pelastuslaitoksille, Tulvakeskukselle ja MMM:lle. Tieto pannaan myös twitter-tilille
@tulvatpohjanmaa.
Tavoitteena on ohjata ELY-keskuksen toiminta-alueen tulva-, hyyde- ja jääpatohälytykset alueelliseen
hätäkeskukseen, josta ilmoitukset toimitetaan ensisijaisesti pelastusviranomaiselle, joka välittää tiedon edelleen asianomaisille muille viranomaisille. Alueellisten pelastusviranomaisten toivotaan tarkastavan alueeltaan tulleiden hälytysten vaikeusaste sekä aktiivisesti seuraavan jääpato- ja tulvatilanteen
kehittymistä. Jos tilanne on uhkaava, eikä pelastusviranomainen katso itse selviytyvänsä tilanteesta ja
paikalla tarvitaan mahdollisesti jääpatoräjäytyksiä tai muita torjuntatoimenpiteitä, ilmoitetaan hälytyksestä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvajohtoryhmälle.
ELY-keskuksen tulvajohtoryhmän edustaja päättää vesistöissä ELY-keskuksen johdolla mahdollisesti
tehtävistä räjäytystöistä. ELY-keskuksella on vastuu valtion rakennettujen vesistöjen tulvantorjunnassa tarvittavista torjuntatoimista. Muissa vesistöissä valtio osallistuu torjuntatoimiin mahdollisuuksien
mukaan. Ennen jääpadon räjäyttämistä tulee arvioida alueellisen pelastusviranomaisen kanssa liikkeelle lähtevän padon aiheuttamat uhat. Lisäksi räjäytystöistä ilmoitetaan poliisille.
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Mikäli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvatorjuntaorganisaation henkilöstöä ei tavoiteta
mainitusta puhelinnumerosta, otetaan yhteyttä organisaatiossa seuraavaan ylempään tasoon ja jos
muita ei tavoiteta, soitetaan vastuualueen johtajalle.
ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaation henkilöstö ilmoittaa merkittävistä tulvahavainnoista, kuten
jää- tai hyydepadoista, räjäytyksistä ja muista torjuntatoimenpiteistä sekä havaitsemistaan tulvavahingoista esimerkiksi ryhmätekstiviestillä tai sähköpostilla muille tulvantorjuntaorganisaation henkilöille ELY-keskukseen ja pelastuslaitoksille.
Mikäli tulvatilanne muodostuu vaikeaksi, voidaan tiedonsaanti ELY-keskuksesta ja pelastuslaitoksilta
keskittää hätäkeskukseen. Hätäkeskukseen voidaan perustaa johtokeskus, johon ELY-keskus lähettää tehtävään nimetyn henkilön.
Pelastustoiminnan johtaja ilmoittaa pelastustoiminnan aloittamisesta ja siihen kuuluvasta johtovastuusta tulvatilanteessa toimiville muille viranomaisille. Yhteydet puolustusvoimiin mahdollisen virkaavun tilaamisesta hoitaa pelastusviranomainen.

6. TEHTÄVÄT HAVAINNOT JA DOKUMENTOINTI
Tulvatilanteen kenttätoiminnasta vastaavat seuraavat varautumistoimien kuten jäänsahauksen vaikutuksia, seurata tulvantorjuntatoimenpiteiden kustannuksia, tehdä havaintoja vedenkorkeuksista siltaaukoissa ja muissa tulvan ja tulvauhan kannalta keskeisissä kohteissa. Lisäksi pyritään järjestämään
poikkeuksellisen korkeiden vedenkorkeuksien mittaus tai merkitseminen maastoon myöhempää tarkkaa
dokumentointia varten ja tehdään muistiinpanoja hyyde- ja jääpadoista ja niiden sekä tulvaveden aiheuttamista vahingoista. Tulvahuipun aikana suoritetaan tarvittaessa ilmakuvaus vahinkojen kartoittamiseksi.
Mahdollisesti tarvittavat lentotiedustelut tilataan ensisijaisesti Maanmittauslaitoksen kautta. Keskeiset
havainnot toimitetaan päivittäin tulvajohtoryhmälle ja tulvan jälkeen koottu raportti toimitetaan tulvavastaavalle ja tulvajohtajalle.
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Liite 5: Laajennetun tulvaryhmän ja asiantuntija-arvioinnin keskeiset kannanotot
Taulukko 1. Lapuanjoen vesistöalueen laajennetun tulvaryhmän kokoonpano ja osallistuminen monitavoitearvioinnin
työpajoihin.
Varsinaiset jäsenet:
Aulis Rantala
Seppo Rinta-Hoiska
Christine Bonn
Minna Uusimäki
Kimmo Toivola
Jorma Lammi

Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan ELY-keskus
Alavuden kaupunki
Kauhavan kaupunki

Jukka Kotola

Kuortaneen kunta

Tapio Moisio

Lapuan kaupunki

Hilkka Jaakola

Seinäjoen kaupunki

Peter Sjöblom

Uudenkaarlepyyn kaupunki

Kari Pajuluoma

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Ole Wik
Varajäsenet:
Liisa Maria Rautio
Timo Lakso

Pohjanmaan pelastuslaitos

Pirjo Niemi
Timo Myllymäki
Sinikka Syrjälä
Pentti Turunen
Mirva Korpi
Kari Havunen
Mathias Backman
Keijo Kangastie
Ari Rinta-Jaskari
Asiantuntijat:
Suvi Saarniaho
Katja Haukilehto
Sari Yli-Mannila
Tuuli Saari
Erika Raitalampi
Jenni Mäkelä
Jenni Lippo
Anne-Mari Rytkönen
Tuottajajärjestöt ja elinkeino:
Tom Cederström
Ari Perälä
Juhani Haukkala
Menna Rintamäki
Heikki-Pekka Levelä
Juha Pohjonen
Kurt Stenvall
Erkki Peltonen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pekka Länsivierto
Ari-Pekka Laitalainen
Seppo Hakala
Vincent Westberg
Pohjanmaan ELY-keskus:
Eeva Ruotsalainen
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Pia Ratilainen
Luonnon- ja vesiensuojelu sekä kalastusalueet:
Tauno Lampinen
Seppo J. Ojala
Birthe Wistbacka
Eeva Kaarina Aaltonen
Muut kunnan/kaupungin edustajat:
Pauli Hella
Kari Hongisto
Aili Sorjanen
Hanna Latva-Kiskola
Jorma Hankaniemi
Metsäkeskus
Matti Seppälä

Pohjanmaan liitto
Alavuden kaupunki
Kauhavan kaupunki
Kuortaneen kunta
Lapuan kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Uudenkaarlepyyn kaupunki
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Suomen ympäristökeskus
Österbottens svenska producentförbund r.f.
MTK Etelä-Pohjanmaa
MTK Etelä-Pohjanmaa
Vaskiluodon voima ja EPV Bioturve
Töysä, maatilamatkailuyrittäjä
Eteläpohjalaiset kylät ry
Jeppo Kraft Andelslag
Alavuden osakaskunta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus, kalatalousryhmä
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Alavus-Töysä-Kuortane kalastusalue
Pohjanmaan luonnonsuoj.piiri
Nykarleby Fiskeområde
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys
Kauhavan kaupunki, tekniikkakeskus
Kauhavan kaupunki, tekniikkakeskus
Seinäjoki
Seinäjoki
Lapua
Metsäkeskus
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Nykyiset tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden tehostaminen

Ensimmäinen toimenpide eli nykyisten toimien tehostaminen pysyi asiantuntija-arvioiden mukaisena.
Toimenpiteen nähdään vaikuttavan parhaimmillaan melko harvinaisessa tulvatilanteessa (keskimäärin
1/50 v toistuva tulva), mutta harvinaisessa tulvassa toimenpide ei ole yksin riittävä. Erityisesti omatoimista varautumista, viestintää, tiedotusta ja vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää. Viranomaistoimintaa voidaan tehostaa mm. eri viranomaisten rooleja selkeyttämällä, yhteystietojen vuosittaisella päivittämisellä,
kuntien valmiussuunnitelmien tehokkaalla käytöllä ja tulviin liittyvillä pelastusharjoituksilla. Tulvakeskuksen nähdään selkeyttävän tilannekuvan ylläpitoa ja toimintaa. Asukkaille viestintää voidaan kehittää esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön otolla. Omatoimista varautumista ja ihmisen oman vastuun tiedostamista voidaan kehittää ennakoivalla tiedotuksella. Valtakunnallisia vaaratiedotteita varten tulisi olla
mallitekstejä monilla kielillä. Lisäksi toivottiin resurssien parantamista turvallisuusviestinnässä. Viestinnällä on merkittävä rooli omatoimisessa varautumisessa. Tulvavahingoista ja onnistuneesta tulvasuojauksesta voidaan esittää kuvia eri tilaisuuksissa, kouluissa tai suoraan asuntoihin jaettavin esittein. Vapaaehtoistoiminta on tärkeää tulvasuojelussa, mutta sitä ei nähty yksin riittäväksi toimeksi. Toimintaa
voisi kehittää ryhmien omilla hälytysjärjestelmillä ja yhteistyön kehittämisellä. Informaatiota voidaan jakaa vapaaehtoisvoimin asukkaille esimerkiksi niin sanotuilla tulvagrilleillä.
Maankäytön suunnittelussa tulvariski tulisi laajennetun tulvaryhmän mukaan huomioida jo maakuntakaavoissa. Pääpaino suunnittelun kehittämisessä on kunnilla. Taajamien suunnittelussa tulisi huomioida
hulevesiin liittyvät tulvat esimerkiksi imeytysalueita kehittämällä. Yleisesti ajateltiin, ettei tulva-alueille
tulisi sallia rakentamista ja vanhoja asuinalueita voisi ajan myötä poistaa tulva-alueilta. Jos tulva-alueille
rakennetaan, tulisi huomioida alin rakentamiskorkeus, mahdollistettava kulkuväylien toiminta tulvatilanteessa ja rakentaa kohdesuojauksia.
Luontovaikutuksia nähtiin mahdollisesti aiheutuvan luonnon monimuotoisuudelle ja kalastolle, jos jääpatoja joudutaan räjäyttämään. Riskejä nähtiin hyötyjen saavuttamisessa, koska tulvatilanteissa ennusteisiin liittyy usein epävarmuutta ja aikaa reagoimiseen on vähän. Lisäksi asukkaiden käyttäytymistä on
usein vaikea ennustaa. Toteutettavuus sen sijaan on varmaa, koska toteuttajina ovat viranomaiset ja
kiinteistöjen omistajat. Toimenpidettä toteutetaan jo nyt, ja sen kehittämistä voidaan alkaa tekemään jo
ensimmäisellä suunnittelukaudella. Kustannukset ovat vuosittain muutamia miljoonia euroja.
2. Lapuanjoen pengerrysalueiden käytön muutos
Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutoksesta laajennetun tulvaryhmän mielipide
poikkesi muiden alueiden saaman hyödyn kohdalla. Tilanne voi mahdollisesti heiketä yleisillä tulvilla
pengerrysalueen alapuolisilla alueilla. Varsinkin jääpatotilanteet nähtiin ongelmallisena. Myös niin sanotuilla penkereiden saumakohdilla voi vahinkoa aiheutua aiempaa enemmän. Merkittävällä tulvariskialueella toimenpiteestä on hyötyä, mikäli melko harvinaisilla tulvilla tietyt kohteet kohdesuojataan. Tulvahuipun leikkaamista voidaan ajoittaa paremmin poikkeuksellisissa tulvissa. Esimerkiksi harvinainen tulva
(keskimäärin 1/100 v toistuva tulva) voidaan leikata vastaamaan melko harvinaiseksi tulvaksi (keskimäärin 1/50 v toistuva tulva) kahden viikon ajan. Erittäin harvinainen tulva (keskimäärin 1/250 v toistuva tulva) voidaan leikata vastaamaan melko harvinaista tulvaa (keskimäärin 1/50 v toistuva tulva) viikon ajan.
Toimenpiteestä on hyötyä luontoarvoille. Kun vettä johdetaan nykyistä harvemmin pengerrysalueille,
pelloilta lähtevä ravinne- ja kiintoainesmäärä vähenee eli veden laatu paranee. Vaikutuksen määrää vaatii kuitenkin vielä tutkimustietoa. Lisäksi kaloja jää harvemmin pengerrysalueille. Maataloudelle katsotaan
myös olevan hyötyä toimenpiteestä, koska vettä päästetään harvemmin pelloille. Toisaalta paikallissuojauksen aiheuttama negatiivinen vaikutus maisemaan Lapuan taajamassa arvioitiin kohtalaisen suureksi. Teknisen toteutettavuuden arviota laskettiin kahdeksaan alkuperäisestä yhdeksästä, koska penkereiden vakavuutta ei ole selvitetty jokirannassa. Lisäksi alueella voi olla selvittämättömiä riskikohteita,
kuten puistomuuntamoja. Toteuttajina ovat kunnat sekä valtio ja toimenpide vaatii vesioikeuden mukaisen luvan. Toisaalta toimenpide voidaan arvioiden mukaan saada valmiiksi jo ensimmäisellä suunnittelukaudella ja kustannukset ovat muihin arvioitaviin toimenpiteisiin nähden kohtuulliset.
3. Vesien pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä
Teematyöpajassa arvioitiin, että pienimuotoisia veden pidättämisalueita voitaisiin seuraavan 6—12
vuoden aikana saada käyttöön mahdollisesti jopa 500—600 hehtaaria alkuperäisen 400 hehtaarin sijaan.
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Arvioon vaikutti poistuvien turvetuotantoalueiden määrä ja toimenpiteen arvioitu merkitys tulvariskien
hallinnassa ja vesien hoidossa. Toisaalta vanhoilla turvetuotantoalueilla on myös muita käyttötarkoituksia. Niitä usein tarvitaan esimerkiksi viljelykäyttöön. Tämän takia toimenpiteellä on lievä negatiivinen
vaikutus maanviljelyyn. Maanomistus vaikuttaa siis huomattavasti toimenpiteen toteutumiseen ja suuressa mittakaavassa toteutus voi olla haastavaa. Ojitetuilla alueilla on tulvaryhmän arvion mukaan suuri
merkitys tulvaherkkyyteen ja tämä olisi huomioitava myös lupaa myönnettäessä. Koska vedenpidätysalueiden määrä kasvoi, nostettiin myös arvioita tulvahaittojen vähenemisestä melko harvinaisilla ja harvinaisilla tulvilla. Erittäin harvinaisiin tulviin toimenpiteellä ei katsottu olevan vaikutusta. Toimenpiteellä on
positiivista vaikutusta koko vesistöalueella, koska virtaamaa leikataan valuma-alueen latvaosissa. Lisäksi virtaaman tasaava vaikutus hyödyttää vesivoiman tuotantoa.
Luontovaikutukset ovat positiivisia ja toimenpide tukee vesienhoidon tavoitteita. Lisäksi esimerkiksi kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta, muun muassa lintujen levähdys- ja pesimispaikkoina. Kosteikoiden ja muiden vedenpidätysalueiden arvioidaan lisäävän alueen virkistyskäyttöä muun muassa
retkeilyn ja metsästyksen kannalta. Myös maisema monipuolistuu. Toisaalta tulvaryhmä arvioi maisemaarvojen olevan subjektiivisia.
Teknisesti vedenpidätysalueet ovat melko helposti toteutettavissa, mutta suuremmat hankkeet vaativat
vesilain mukaisen luvan. Lisäksi teknisessä toteutettavuudessa täytyy huomioida alueen sijainti, pohjan
laatu ja pengertämis- tai pumppaamistarve. Riskeinä nähtiin vedenpidätysalueiden täyttyminen liian aikaisin sekä niiden säännöstelemättömyys. Lisäksi toimenpide ei suoraan ratkaise Lapuanjoen tulvaongelmaa, vaikka edistääkin tulvariskien hallintaa kokonaisvaltaisesti. Toimenpiteen kustannukset ovat
melko suuret, noin 5—10 miljoonaa euroa.
Suppeampi vedenpidätysalueiden määrä jätettiin lähes arvioimatta, koska toimenpiteen vaikutus tulvariskien hallintaan nähtiin vähäiseksi. Toimenpide päätettiin myös jättää pois jatkoarvioinnista.
4.

Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden kohdesuojaaminen

Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä ja muilla rakenteilla nähtiin
erittäin merkittäväksi toimenpiteeksi melko harvinaisella ja harvinaisella tulvalla, koska penkereillä on
tarkoitus suojata riskikohteet keskimäärin 1/100 vuodessa toistuvalta tulvalta. Lisäksi erityiskohteiden
suojaaminen erittäin harvinaisilta tulvilta hyödyttää mm. vesien tilaa, koska saastuttavat kohteet suojataan. Näin toimenpide hyödyttää myös vesienhoidon suunnittelua. Toisaalta luonnon monimuotoisuus
voi heiketä pengerten alle jäävillä alueilla. Muille tulvariskialueille toimenpiteellä ei ole vaikutusta.
Maataloudelle arvioidaan koituvan vähäistä haittaa, koska vettä nostetaan korkeammalle ja suojaamattomat pellot kastuvat. Lisäksi maisemavaikutukset arvioitiin kohtalaisen negatiiviseksi. Teknisen toteutettavuuden arviota laskettiin työpajassa asiantuntija-arviosta, koska alue on ahdasta ja tehokkaasti rakennettua maa-aluetta. Lisäksi toimenpide vaatii maanomistajien luvan ja mahdollisia toimenpide- ja
maisematyölupia. Toimenpide voi aiheuttaa suurtakin vastustusta asukkaiden keskuudessa ja yleiseen
hyväksyttävyyteen katsottiin vaikuttavan mm. asian julkituominen ja vahinkokorvausten siirtyminen vakuutusyhtiölle. Toisaalta hyötyjen saavuttaminen on todennäköistä. Vielä tarvitaan kuitenkin tarkempaa
tutkimusta vahinkokohteista. Toimenpiteen kustannukset ovat melko suuret ja toteuttaminen saadaan
valmiiksi arvioinnin perusteella toisella suunnittelukaudella.
5.

Kuortaneenjärven säännöstelyn muutos

Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostamisella on lähinnä hyötyä Kuortaneenjärven kevättulvan pienentämisessä. Merkittävällä tulvariskialueella melko harvinaisella tulvalla saadaan poistettua arvion mukaan noin puolet vahingoista. Tätä harvinaisemmilla tulvilla merkitys on vähäisempi. Järven purkautumiskykyä parannetaan niin, että virtaama pienenee tulvahuipun aikana noin 10—20 m3/s 3—5 vuorokauden ajan. Toteutus on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja toimenpide on helposti toteutettavissa.
Vesilain mukaiseen lupaan tarvitaan selvät säännöstelymääräykset ja oikeudet, että juoksutusta voidaan
rajoittaa tulvatilanteessa.
Toimenpiteen arvioitiin heikentävän vähäisesti vesien tilaa, luonnon monimuotoisuutta ja kalastoa. Toimenpiteen vaatima perkaus Talinkalman padon ylä- ja alapuolisella jokiosuudella heikentää paikallisesti
vesien tilaa ja vähentää alueen luonnon monimuotoisuutta mm. heikentämällä kalojen suojapaikkoja ja
lisääntymisalueita (harjus) sekä pohjaeliöstön, sammakkoeläinten (viitasammakko) linnuston (koskikara)
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ja nisäkkäiden (saukko) elinalueita. Toisaalta pelloilta pääsee vesistöön vähemmän ravinteita ja kiintoaineista, kun tulva-alue pienenee. Pohjapato kompensoi perkauksen aiheuttamaa veden pinnan laskua
joessa. Maataloudelle arvioitiin asiantuntija-arvioista poiketen aiheutuvan vähäistä hyötyä tulvien vähenemisen takia. Toisaalta hyöty vesivoimalle nähtiin hyvin vähäiseksi. Hyötyjen saavuttaminen riippuu
osin tulvaennusteen ja säännöstelyn ajoituksen onnistumisesta. Silti tulvaryhmä arvioi riskin pieneksi.
Kohtalaisena riskinä voi toisaalta olla toimenpiteen paikallinen vastustus, erityisesti jokivarressa. Kommunikointi kiinteistöomistajien kanssa on näin tärkeää. Toimenpiteen toteuttaminen voidaan aloittaa jo
tällä suunnittelukaudella ja kustannukset ovat noin miljoona euroa.
6. Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen ja suurempi muuttaminen
Kuortaneen järven säännöstelyyn liittyi myös seitsemäs toimenpide, jossa järven säännöstelytilavuutta lisätään ja säännöstelyä tehostetaan. Tulvan vähentäminen merkittävällä tulvariskialueella eri tulvatilanteissa nähtiin melko harvinaisissa ja harvinaisissa tulvissa hieman edellistä toimenpidettä tehokkaammaksi. Virtaamaa voidaan leikata enemmän tällä toimenpiteellä kuin pelkästään säännöstelyä tehostamalla. Toisaalta toimenpiteen arvioitiin heikentävän jokaista luontoarvoa. Edellisen toimenpiteen
aiheuttamien haittojen lisäksi suuremman kevätkuopan tekeminen järveen heikentää selkeästi veden
laatua ja lisää kalakuolemia, koska järven happitilanne heikkenee keväisin. Riskinä on luonnonvaraisen
muikun katoaminen Kuortaneenjärvestä. Lisäksi ranta- ja pohjaeroosio saattavat lisääntyä.
Maataloudelle toimesta arvioidaan olevan kohtuullista hyötyä tulvien vähenemisen takia. Toisaalta toimenpide heikentää ammatti- ja virkistyskalastusta merkittävästi. Hyväksyttävyys toimelle on tulvaryhmän
arvioiden mukaan erittäin huono ja ristiriidat ovat todennäköisiä. Teknisesti hanke on toteutettavissa,
mutta vaatii vesilain mukaisen luvan ja siihen selvät säännöstelymääräykset sekä oikeudet siitä, miten
juoksutusta voidaan rajoittaa tulvatilanteessa. Kustannukset ovat muihin toimenpiteisiin nähden kohtuulliset. Hanke arvioidaan valmistuvan toisella suunnittelukaudella.
7. Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen
Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostamisella ei arvioitu olevan merkittävää vaikutusta tulvahaittojen vähentämiseen merkittävällä tulvariskialueella. Toisaalta vähäistä hyötyä arvioitiin olevan
latvajärvien alueella. Karkean arvion mukaan virtaamaan voitaisiin toimenpiteellä saada 5—10 m3/s leikkaus. Säännöstelyn ajoittaminen voi kuitenkin olla haasteellista. Luusuoiden ja uomien perkauksen arvioidaan heikentävän vesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Toisaalta myös säännöstelyn tehostaminen heikentää veden laatua ja lisää kalakuolemia. Järvet ovat matalia ja niissä on keväisin heikko happitilanne. Maatalouteen toimenpiteen arvioidaan vaikuttavan hieman positiivisesti, koska tulvat vähenevät
alueella. Toisaalta alueen virkistyskäyttö ja maisema heikkenee. Alueella on paljon kesäasukkaita.
Teknisesti toimenpide on melko helposti toteutettavissa, mutta hyväksyttävyys on arvioiden mukaan erittäin huono. Siksi juridinen ja rahoituksellinen toteutettavuus sisältävät myös riskejä. Hyötyjen saavuttaminen ja odottamattomien haittojen esiintyminen arvioidaan kohtuullisen suureksi. Toisaalta toimenpide
on melko edullinen ja toteutus voidaan tehdä jo ensimmäisellä suunnittelukaudella.
8. Tiisteen tekojärven rakentaminen
Tiisteen tekojärven rakentaminen Kuortaneen ja Lapuan välille arvioidaan tehokkaaksi keinoksi vähentää vesistöalueen tulvahaittoja. Tulvatilanteessa virtaamaa voidaan leikata noin 50 m3/s yli viikon
ajan. Tulvavahinkojen arvioidaan vähenevän merkittävällä tulvariskialueella melko harvinaisilla ja harvinaisilla tulvilla lähes täysin. Myös erittäin harvinaiselta tulvalta pystytään suojaamaan huomattava osa
vahinkokohteista. Toisaalta hankkeen luontovaikutukset ovat suuria. Erityisesti altaan rakentaminen heikentää vesien tilaa huomattavasti vuosikymmenien ajaksi ja näin hankkeen oikeudelliset seikat, hyväksyttävyys ja rahoituksen järjestyminen arvioitiin heikoksi. Lisäksi tekoaltaan rinnalle jää noin seitsemän
kilometriä vähävetistä uomaa ja uoman koskiosuudet tuhoutuvat. Kalaston arvioitiin heikkenevän vanhassa uomassa, mutta toisaalta tekojärven lajisto runsastuu. Maatalouden arvioitiin paikallisesti heikkenevän, koska alue on tällä hetkellä osittain viljeltyä. Toisaalta vesivoima hyötyy uudesta altaasta, mikäli
voimalaitos rakennetaan. Myös maiseman ja virkistyskäytön kannalta uusi järvi arvioidaan kohtuullisen
hyväksi. Toisaalta vanhan uoman sosiaaliset arvot heikkenevät. Hanke on erittäin kallis ja voi aiheuttaa
odottamattomia haittoja. Toimenpiteen arvioidaan valmistuvan vasta kolmannella suunnittelukaudella.
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9. Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä tekojärveen
Viimeinen arvioitava toimenpide oli Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä. Toimenpiteellä arvioitiin olevan merkittävä hyöty tulvasuojelulle. Varpulan tekojärven
laajentaminen lisäisi veden varastointitilavuutta 30 milj. m3 eli toimenpide mahdollistaa noin 50 m3/s virtaaman leikkaamisen yli viikoksi. Toimenpide hyödyttää koko vesistöaluetta. Toisaalta luontovaikutukset
arvioitiin erittäin huonoksi. Vesien tila heikkenee, kun uutta maa-aluetta otetaan vesistöksi. Ravinnekuormitus ja veden elohopeapitoisuus kasvavat. Myös kaloihin kertyy elohopeaa. Suoluonto kärsii toimenpiteestä, samoin kuin alueen lähellä sijaitseva Natura-alue Peränevanholma. Toisaalta vesivoimalle
toimenpiteestä on hyötyä merkittävästi.
Hanke on teknisesti melko haastava. Myös edellytykset rahoituksen ja lupien saamiselle arvioidaan huonoksi. Hanke on erittäin kallis toteuttaa ja vaatii runsaasti aikaa. Toimenpide herättää todennäköisesti
vastustusta ja ristiriidat voivat tuoda ennakoimattomia haittoja. Myös hyötyjen saaminen arvioidaan kohtuullisen haastavaksi, koska säännöstelyn ajoittaminen voi olla vaikeaa.
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Tulvariskilainsäädännön mukaiset tulvavaara ja –riskikartat löytyvät SYKEn ja ELY-keskusten
ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat.
Karttojen tulkinnassa on syytä huomioida lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus. Tulvamallinnuksen haasteena on harvinaisten, suurten tulvien vedenkorkeuksien määrittäminen. Niiden arvioimiseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä, koska luotettavia hydrologisia havaintoja on vain lyhyeltä ajalta. Vedenkorkeustietojen lisäksi tulvamallinnusta varten tarvitaan myös maanpinnan korkeusmalli tarkasteltavalta alueelta. Maanpinnan korkeusmallina on käytetty Maanmittauslaitoksen
laserkeilauksella tuottamaa tarkkaa korkeusmallia. Käytetty maanpinnan korkeus poikkeaa esim.
tulvavaara-alueella olevan rakennuksen alimman lattiapinnan korkeudesta, jonka vuoksi rakennukselle ei välttämättä aiheudu vahinkoa, vaikka se sijaitseekin tulva-alueella. Vastaavasti talon
kellari saattaa kastua, vaikka rakennus ei sijaitse varsinaisella tulva-alueella.
Tulvakartat perustuvat laatimisajankohtana saatavilla olleeseen parhaaseen mahdolliseen tietoon.
Tulvakarttapalvelussa voidaan esittää vain julkaistavaksi luovutetut riskikohteet, mikä vähentää
kartassa esitettyjen riskikohteiden määrää.
Tekijä (teksti ja kartat): Jenni Mäkelä, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansikuva: Lapuan tulvaa keväällä 2013, Unto Tapio, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Tulvariskikartoitusraportti on käsitelty Lapuanjoen tulvaryhmässä 8.4.2014
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1. Johdanto

Lapua sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Lapuanjoen valuma-alueella (kuva 1) ja se on yksi
Maa- ja Metsätalousministeriön nimeämästä
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan neljästä
merkittävästä tulvariskialueesta. Laissa tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä asetuksessa tulvariskien hallinnasta (659/2010) on
määritelty ELY-keskusten tehtäväksi laatia
tulvakartat kaikille merkittäville tulvariskialueille. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan
tulvavaarakartat, jotka kuvaavat erisuuruisilla
todennäköisyyksillä esiintyvien tulvien leviämisalueita. Lisäksi laaditaan tulvariskikartat, joista ilmenevät tulvista mahdollisesti aiheutuvat vahingolliset seuraukset.

Kuva 1. Lapuan merkittävän tulvariskialueen
sijoittuminen Suomen kartalla

Lapuan tulvavaarakartta käsittää alueen
Kauhavan Ikolasta ja Pernaalta Lapuan
Koveronkoskeen ja Koskikylään. Alueelta on
ollut
saatavissa
Maanmittauslaitoksen
tuottama laserkeilauksella kuvattu tarkka
korkeusmalli (KM2). Tässä riskikartoituksessa
käytetty aluerajaus on esitetty kuvassa 2.
Poutun pohjapadon alapuolella Lapuanjoki on
yli 30 km matkalla suvantomainen ja erittäin
tulvaherkkä. Tälle jokiosuudelle on rakennettu
17 km matkalle tulvapengerrykset, jotka suojaavat yleisiltä tulvilta (1/20a) Alajoen Itäpuolen, Löyhingin, Haapojan, Ämpin, Saarimaan
ja Pernaan alueet. Kauhavanjoki laskee Lapuanjokeen 11,7 km Poutun pohjapadon alapuolella. Pitkä suvanto-osuus päättyy Pappilankariin, jonka alapuolinen jokiosuus on koskinen ja suvanto-osuudet ovat lyhyitä. (EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2011)
Tämän raportin on laatinut vuonna 2013 tehdyn kartoituksen perusteella Jenni Mäkelä
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksesta. Tulvavaara- ja tulvariskikartat löytyvät tulvakarttapalvelusta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat

Kuva 2. Lapuan merkittävän tulvariskialueen rajaus
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2. Aineisto ja menetelmät
Tulvariskilaissa ja -asetuksessa on määritelty tulvariskikartan vähimmäisvaatimukset.
Tulvariskikartat perustuvat tulvavaarakarttoihin, jotka kuvaavat tulvaveden leviämisalueita eri
vedensyvyyksillä ja eri tulvien toistuvuuksilla. Tulvariskikartoituksessa selvitetään mitkä mahdolliset
tulvista vahingoittuvat kohteet sijoittuvat tulva-alueelle. Riskikartoituksessa selvitetään mm.
seurauksista kärsivien asukkaiden viitteellinen määrä, alueella harjoitettavan taloudellisen
toiminnan tyyppi, ympäristölle haitalliset kohteet sekä seurauksista kärsivät suojelualueet (Alho ym.
2008).
Lapuan tulvariskikartoituksessa kohteita on tarkasteltu tulvavaarakarttojen toistuvuuksilla 1/20a,
1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a. Kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskilain 8§:n mukaiseen
jaotteluun vahingollisista seurauksista (taulukko 1). Kohteiden lähtötietoina on käytetty sekä
valtakunnallisia että paikallisia aineistoja. Ihmisten turvallisuuden vahinkoryhmän indikaattoreita,
kuten ihmisten määrää, vaikeasti evakuoitavia kohteita ja muita rakennuksia riskialueella on
tarkasteltu vuoden 2011 päivitetyn rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella. Lisäksi
kohteita on tarkasteltu peruskartalta ja Google Mapsin street view:llä sekä tarkistettu kunnilta.
Tulvavaarassa olevien asuinrakennusten ja asukkaiden määrää voidaan pitää osittain viitteellisenä, koska RHR-aineisto on melko epätarkka rakennusten sijaintien osalta. Rakennusta kuvaava
piste saattaa sijaita väärässä kohdassa rakennukseen nähden, rakennuksessa ei välttämättä sijaitse lainkaan pistettä tai piste saattaa sijaita kohdassa missä ei ole lainkaan rakennuksia. Yleensä piste on kuitenkin pyritty sijoittamaan rakennuksen keskelle. Tämä voi kuitenkin vähentää kastuvien rakennusten ja sitä myötä myös asukkaidenmäärää, koska valituksi eivät tule rakennukset
joiden reunoille vesi mallissa yltää. Asuinrakennuksia ei ole tarkistettu tältä osin, mutta RHRerityiskohteet on tarkistettu kuntien tietojen avulla ja tarvittaessa korjattu, joten näiden kohteiden
määrää voidaan pitää luotettavana. Lisäksi VAHTI-aineistossa on puutteita ja virheitä, aineistosta
mm. puuttuu käytössä olevia eläinsuojia ja käytöstä poistuneita kohteita saattaa edelleen olla mukana aineistossa. Tulva-alueella sijaitsevat VAHTI-kohteet on tarkistettu kunnilta ja tiedot on tarvittaessa korjattu.
Tulvariskialueen tieverkosto on saatu liikenneviraston ylläpitämästä Digiroad-tietojärjestelmästä ja
veden alle jäävät tieosuudet perustuvat alueen tulvavaarakarttaan. Veden alle jäävät tiet ovat alikulkuteiden osalta ainakin osittain virheellisiä. Mallinnuksessa on käytetty 1D-virtausmallia, joka ei
huomioi tällaisia kohteita. Painanteissa sijaitsevissa alikuluissa kuivatus toteutetaan aina pumppaamalla, mutta rankkasateella pumppujen teho ei yleensä riitä ja alikulkuun voi tulla tulvavaarakartan mukainen lammikko, joka estää autolla ajamisen. (Sane 2013)
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Taulukko 1. Tulvariskilain 8 §:n mukainen jaottelu vahingollisista seurauksista ja kartoituksen apuna
käytettäviä aineistoja.

Tulvariskin merkittävyyden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita
Vahinkoryhmä

Indikaattori

Aineisto

Ihmisten turvallisuus

Tulva-alueella asuvat ihmiset, vaikeasti
evakuoitavat kohteet (mm. sairaalat,
terveyskeskukset, vanhainkodit)

Rakennus- ja huoneistorekisteri,
kunnat

Ihmisten terveys

Vedenottamot, jätevedenpuhdistamot

Elintärkeitä toimintoja
turvaava taloudellinen
toiminta

Elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat,
lentokentät

Välttämättömyyspalvelut

Voimalaitokset, sähköasemat,
tietoliikenteen rakennukset, tie- ja
rautatieverkosto

Ympäristö

Ympäristölupavelvolliset kohteet

Kulttuuriperintö

Kulttuuriympäristö ja suojellut
rakennukset, kirjastot, arkistot, museot

Vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä,
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä,
pohjavesialueiden tietojärjestelmä,
kunnat
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä,
Rakennus- ja huoneistorekisteri ,
peruskartta
Maastotietokanta,
Rakennus- ja huoneistorekisteri,
Digiroad-aineisto, sähkölaitokset,
Anvia, Elenia
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä,
Maaperän tilan tietojärjestelmä,
kunnat
Rakennus- ja huoneistorekisteri,
RKY- rekisteri, muinaisjäännösrekisteri,
kunnat

Tässä raportissa tulvien toistuvuuden kuvaamisessa on käytetty seuraavia taulukossa 2 mainittuja
termejä:
Taulukko 2. Tulvien toistuvuuden kuvaamisessa käytetyt termit.

Tulvan sanallinen kuvaus
Hyvin yleinen tulva
Yleinen tulva
Melko harvinainen tulva
Harvinainen tulva
Erittäin harvinainen tulva

Tulvan toistuvuus
(vuotuinen todennäköisyys)
1/2a, 1/5a (20 %), 1/10a (10 %)
1/20a (5 %)
1/50a (2 %)
1/100a (1 %)
1/250a (0,4 %), 1/1000a (0,1 %)
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3. Lapuan tulvariskit
3.1 Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Pääosa (noin 900 henkilöä) Lapuan tulvariskialueen asukkaista asuu Lapuan taajama-alueella tai
sen välittömässä läheisyydessä (kuva 3). Kauhavanjoen varrella sijaitsevassa Pernaan kylässä
tulvariskialueella asuu lähes 100 henkilöä. Taulukossa 3 on esitetty toistuvuuksittain
tulvariskialueella asuvien henkilöiden määrät kunnittain.
Taulukko 3. Lapuan merkittävällä tulvariskialueella tulvavaarassa olevien asukkaiden määriä eri tulvan
toistuvuuksilla kunnittain (RHR 2011).
Tulvan toistuvuus

Lapua

Kauhava

YHTEENSÄ

1/20

1

0

1

1/50

200

14

214

1/100

315

20

335

1/250

529

90

619

1/1 000

1 042

136

1 178

Taulukkoon 4 on koottu tietoa Lapuan tulva-alueella sijaitsevien rakennusten määristä rakennustyypeittäin eri tulvatoistuvuuksilla kunnittain. Lapuan suuret peltoalueet tulvariskialueen pohjoisosassa on pengerretty suojaamaan aluetta yleiseltä tulvalta. Pengerrysten ansiosta myös joitakin
rakennuksia säästyy tulvavahingoilta. Tulvasuojellulla alueella sijaitsee 40 rakennusta, jotka eivät
ole tulvavaarassa yleisellä tulvalla. Suurin osa tulvasuojellun alueen rakennuksista on talous- tai
varastorakennuksia (16 kpl). Asuinrakennuksia alueella on 9 ja maatalouden rakennuksia 10 kpl.
Vapaa-ajan rakennuksien määrä on 5. Melko harvinaisella tulvalla kastumisvaarassa olevien rakennusten määrä kasvaa yli 20-kertaiseksi. Tällöin myös tulvasuojellulla alueella sijaitsevat rakennukset ovat tulvavaarassa.
Tulvavaarassa olevien rakennusten prosentuaaliset osuudet rakennustyypeittäin pysyvät lähes
samoissa määrissä kaikilla toistuvuuksilla, lukuun ottamatta yleisen tulvan toistuvuutta. Asuinrakennusten osuus on 35-40 %, maatalouden rakennuksien 15-25%, muiden rakennusten 40-45% ja
vapaa-ajan rakennusten 5% mahdollisesti kastuvista rakennuksista.
RHR-rekisterin mukaan puretut ja hylätyt rakennukset on suodatettu pois laskennoista, mutta tyhjillään olevat rakennukset otettu mukaan. Riskikartoituksessa asuinrakennuksiin on laskettu kaikki
rakennukset, joiden käyttötilaksi on merkitty ”Käytetään vakituiseen asumiseen”. Asuinrakennukset
on jaoteltu rakennustyypin mukaan omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin.”Muut rakennukset”
sisältävät saunat, talousrakennukset, teollisuus- ja liikerakennukset sekä tyhjillään olevat asuinrakennukset.
Toistuvuudeltaan erittäin harvinaisella tulvalla (1/1000a) lähes puolet tulva-alueella sijaitsevista
rakennuksista sijoittuu Lapuan keskustan alueelle (kuva 3). Näissä rakennuksissa asuu 700 asukasta, joka on 60 % tulva-alueen asukkaista. Muillakin toistuvuuksilla, lukuun ottamatta yleisellä
tulvalla, kyseisen alueen asukkaiden määrä on yli 40 % koko tulvariskialueen asukkaista.
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Taulukko 4. Tulva-alueella sijaitsevien rakennusten viitteelliset kokonaismäärät eri tulvan toistuvuuksilla
kunnittain (RHR 2011).

Kauhava

Lapua

Kauhava

Lapua

Kauhava

Tulva
1/1 000a

Lapua

Tulva
1/250a

Kauhava

Tulva
1/100a

Lapua

Tulva
1/50a

Kauhava

Tulva 1/20a

Lapua

Rakennusluokka

Asuinrakennukset

1

0

53

6

89

8

152

33

248

49

Omakotitalot

1

0

40

6

73

8

124

30

190

43

Rivitalot

0

0

5

0

6

0

15

2

31

4

Kerrostalot
Muut
asuinrakennukset

0

0

5

0

7

0

10

0

18

0

0

0

3

0

3

0

3

1

9

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vanhainkodit, palvelutalot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Päiväkodit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0
0

0
0

9
32

1
2

11
50

1
5

15
75

4
11

17
93

4
16

0

0

8

0

12

0

14

0

20

1

Hoitoalan rakennukset, koulut ja päiväkodit
Sairaalat ja
terveyskeskukset

Koulut
Vapaa-ajan asuinrakennukset ja lomarakennukset
Maatalouden rakennukset
Navetat, sikalat ja
tallit
Muut maa-, metsä- ja
kalatalouden rakennukset

0

0

24

2

38

5

57

11

69

15

Kasvihuoneet

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

Muut rakennukset

7

0

70

3

114

13

175

25

271

33

Rakennukset yhteensä

8

0

164

12

264

27

417

74

630

103

YHTEENSÄ

8

176

291

491

733
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Kuva 3. Tulva-alueella sijaitsevat rakennukset tulvien toistuvuudella 1/20a, 1/100a ja 1/1000a. Kuvassa
1/100a tulva-alue. Pallukoiden koko kuvaa rakennuksessa olevien asukkaiden määriä. (RHR 2011)
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Kuva 4. Tulva-alueella sijaitsevat RHR erityiskohteet ja VAHTI-kohteet. Kuvassa 1/1000a tulva-alue. RHR
2011, VAHTI.

Tulva voi saartaa rakennuksia, vaikka ne eivät olekaan kastumisvaarassa. Tällaisia tulvansaartamia rakennuksia Lapuan tulvariskialueella on myös paljon (taulukko 5). Vaikka vesi ei kastelekaan
rakennusta voi asuminen tulvan saartamalla alueella olla hankalaa esimerkiksi kulkuyhteyksien
ollessa poikki. Lapuan merkittävällä tulvariskialueella tulvansaartamien rakennusten määrä vähenee mitä harvinaisempi tulva on kyseessä. Tämä johtuu siitä, että tulvan saartamat rakennukset
jäävät tulva-alueelle tulvan todennäköisyyden pienetessä.
Vaikeasti evakuoitavia kohteita ovat asutuksen erityiskohteet, kuten vanhainkodit, sairaalat, koulut
ja päiväkodit. Lapuan tulvariskialueella sijaitsee Pernaan ja Poutun koulut. Lapuan keskustassa
sijaitseva Poutun koulu ja Kauhavan Pernaan kylässä sijaitseva Pernaan koulu ovat tulvavaarassa
erittäin harvinaisilla tulvilla.
Muita asutuksen erityiskohteita ovat Lapuan keskustassa sijaitseva Vanhan Paukun kulttuurikeskittymä. Siellä tulvavaarassa ovat Lapuan taidemuseo ja rakennus, jossa toimii mm. Kaupungin kirjasto ja Lapuan Patruunatehtaan museo (kuva 4).
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Taulukko 5. Tulvariskialueella sijaitsevien tulvansaartamien rakennusten viitteelliset määrät kunnittain eri tulvan
toistuvuuksilla (RHR 2011)

Kauhava

Lapua

Kauhava

Lapua

Kauhava

Tulva
1/1 000a

Lapua

Tulva
1/250a

Kauhava

Tulva
1/100a

Lapua

Tulva
1/50a

Kauhava

Tulva
1/20a
Lapua

Rakennusluokka

5

0

64

18

65

19

44

16

38

12

Omakotitalot

3

0

60

14

61

15

40

11

34

8

Rivitalot

0

0

4

3

4

3

4

4

4

3

Kerrostalot
Muut asuinrakennukset

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Hoitoalan rakennukset, koulut
ja päiväkodit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sairaalat ja terveyskeskukset

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vanhainkodit, palvelutalot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Päiväkodit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

3

6

1

6

2

0
0

0
0

25
8

6
0

16
5

4
0

12
4

4
0

21
6

3
0

0

0

17

6

11

4

8

4

15

3

Kasvihuoneet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muut rakennukset

3

0

42

14

46

14

43

11

29

10

Rakennukset yhteensä

8

0

132

42

128

40

105

32

94

27

Asuinrakennukset

Koulut
Vapaa-ajan asuinrakennukset
ja lomarakennukset
Maatalouden rakennukset
Navetat, sikalat ja tallit
Muut maa-, metsä- ja
kalatalouden rakennukset

YHTEENSÄ

8

174

168

137

121

3.2 Välttämättömyyspalveluiden keskeytyminen
Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yhteiskunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa.
Lapuanjoen tulva-alueella tulva voi aiheuttaa ongelmia tietoliikenteelle. Veden nouseminen yli 0,5 m voi
kastella tietoliikenteen jakamiseen käytettäviä katujakokaappeja, mikä voi rikkoa kaapin.
Katujakokaappien korkeudesta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, joten myös alle 0,5 m vedenkorkeudella
kastuvat kaapit ovat laskettu kastuneisiin. Tietoliikenteen katujakokaappeja on vaarassa kastua tulvan
kaikilla toistuvuuksilla (taulukko 6).
Taulukko 6. Tulvavaarassa olevien katujakokaappien määrä eri toistuvuuksilla (Anvia 2013)
Tulvan toistuvuus

Tulvavaarassa olevat katujakokaapit

1/20
1/50
1/100
1/250
1/1 000

2
16
33
47
77

Sähkönjakeluun tulvat voivat vaikuttaa kastelemalla sähköä jakavia puisto- ja avomuuntajia, jolloin
sähkönjakelu estyy. Muuntamoiden määrät tulvan eri toistuvuuksilla esitetään taulukossa 6.
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Pylväsmuuntamo sijaitsee korkealla pylväässä maanpinnasta, jolloin tulvavesi ei pääse kastelemaan sitä
niin herkästi kuin puisto- ja avomuuntamoja. Tämän vuoksi pylväsmuuntamojen määrää ei ole
kartoitettu. Muuntajien lisäksi tulva-alueella voi sijaita sähkönjakelukaappeja, mutta niiden sijaintitietoa ei
ollut saatavilla.
Taulukko 7. Tulvavaarassa olevien puisto- ja avomuuntamoiden määrä eri toistuvuuksilla (Elenia 2013)
Tulvan toistuvuus

Tulvavaarassa olevat puisto- ja avomuuntamot

1/20
1/50
1/100
1/250
1/1 000

0
5
5
7
16

Liikenneverkosto ja tulvauhanalaiset tiet
Lapuanjoen varrella vesi nousee monin paikoin tielle, jolloin liikenteen katkeaminen on mahdollista.
Erittäin harvinaiselle tulvalla (1/250a) katkeavien teiden kokonaispituus on lähes 100 km (taulukko 8).
Tulva katkaisee Lapuan keskustan pohjoispuolelta kulkevan valtatie 16 (Alajärvi-Laihia) harvinaisella
tulvalla. Lapuan keskustassa teitä kastuu enemmän vasta erittäin harvinaisilla tulvilla. Lapuan keskustan
pohjoispuolelle sijaitsevien peltoaukioiden joen molemmin puolin kulkevat tiet kastuvat melko
harvinaisella tulvalla. Katkeavat tiet voivat tuottaa ongelmia sekä ruuan ja veden jakeluun kotitalouksille
että pelastustyössä. Tärkeimpien teiden sijainnit on merkitty kuvaan 5.
Liikenneviraston tulvatyöryhmä on vuonna 2013 kartoittanut tulva-alttiita maantiekohteita. Kartoituksen
kohteina olivat sekä vesistö- ja meritulvat että esimerkiksi rumpujen, ojien ja pumppaamoiden toiminnan
puutteiden vuoksi tulvivat kohteet. Tierekisteriin vietiin vain oleelliset kohteet eli ne kohteet, joissa tulva
on todellinen ongelma ja siitä on vaaraa liikenteelle. Lapuan tulva-alueella olevista teistä Kankaantie
välillä Kauhava-Rannanjärvi (tienumero 7233) on kartoituksessa noussut vesistötulva-alttiiksi tieksi.
(Liikennevirasto 2013)
Taulukko 8. Katkeavien teiden kilometrimäärät tulvan eri toistuvuuksilla.
Tulvan toistuvuus
1/20
1/50
1/100
1/250
1/1 000

Katkeavien teiden pituus
summana
0.2 km
77 km
87 km
99 km
108 km

Keskeiset vaarantuvat
tieyhteydet

Vt 16 (0.1 km)
Vt 16 (0.3 km)
Vt 16 (1.2 km)

3.3 Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Lapuan merkittävällä tulvariskialueella ei ole sellaista teollisuuden toimintaa, joka olisi yhteiskunnan
toiminnan kannalta elintärkeää.
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Kuva 5. Liikenneverkosto Lapuan merkittävällä tulvariskialueella (Digiroad 2011).

199

Tulvariskikartoitusraportti

Liite 6.

3.4 Vahingollinen seuraus ympäristölle
Tulvavaara-alueella sijaitsevat ympäristölupavelvolliset toiminnot voivat tulvatilanteessa aiheuttaa ympäristön äkillistä pilaantumista. Tiedot toiminnoista kerättiin Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä
(VAHTI) ja kuntien valvontaviranomaisilta. Alla olevassa taulukossa on tulvavaarassa olevien ympäristölupavelvollisten toimijoiden määrä toistuvuuksittain jaoteltuna. Lapuan merkittävällä tulvariskialueella ei
ole tutkittuja tai puhdistettuja pilaantuneita maa-alueita. Tulvariskialueella sijaitsee kuitenkin toimiva ja
lopetettu polttonesteen jakeluasema, joiden pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja ne odottavat selvitystarpeen tarkistamista.
Taulukko 9. Tulvavaarassa olevien ympäristölupavelvollisten määrä toistuvuuksittain
Tulva
1/20a

Tulva
1/50a

Tulva
1/100a

Polttoaine/kemikaalivarasto
Eläinsuoja
Jäteveden puhdistamo

5

6

Tulva
1/250a

Tulva
1/1 000a

1

1

7

12
1

Simpsiöntien ja Poutuntien risteyksessä sijaitseva polttonesteen jakeluasema on vaarassa kastua
erittäin harvinaisilla tulvilla. Tulvavesi pääsee harvoin huuhtomaan polttoaineita vesistöön, sillä
polttoainesäiliöt ovat umpisäiliöitä ja sijaitsevat maan alla. Maahan valunutta polttoainetta voi kuitenkin
huuhtoutua pieniä määriä vesistöön tulvaveden mukana.
Lapuan tulvariskialueella sijaitsee useita eläintiloja, jotka ovat vaarassa kastua (taulukko 9 ja kuva 4).
Tiloista 11 sijaitsee Lapuan kunnan alueella ja yksi Kauhavalla. Eläintiloilta pääsee vesistöön ravinteita
ja kiintoainesta, jos tulvavesi pääsee huuhtelemaan tuotantotiloja. Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi,
eläimet pitää evakuoida kuiviin tiloihin tulvaveden noustessa eläinsuojien sisälle saakka. Lisäksi tulvan
peittämät kulkuyhteydet voivat vaikeuttaa maidon hakua maitotiloilta.
Lapuan jätevedenpuhdistamo on vaarassa kastua erittäin harvinaisilla tulvilla. Jätevedenpuhdistamo
puhdistaa Lapuan, Nurmon ja Kuortaneen asutusjätevesien lisäksi Atrian Nurmon lihakylän esikäsitellyt
jätevedet, Chemigate Oy Lapuan esikäsitellyt jätevedet ja Nammo Lapua Oy:n jätevedet. Atrialla on oma
jäteveden esikäsittely, joka ottaa talteen suurimman osan orgaanisesta jätteestä. Vastaavasti
Chemigaten esikäsittely leikkaa noin 90 % tehtaan jätevesien orgaanisesta kuormituksesta, mutta
prosessissa syntyvä liete johdetaan Lapuan jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdistamolle tulevassa
jätevedessä on paljon kiintoainesta, ravinteita ja mahdollisia taudinaiheuttajia, joita voi tulvatilanteessa
levitä ympäristöön.
Jätevedenpuhdistamon rakennusten lattiat ovat pääasiassa korkeudella noin N60+30,00m ja maanpinta
puhdistamoalueella korkeudella N60+29,50m. Syksyyn 2013 saakka veden noustessa Lapuanjoessa
tulvakorkeudelle N60+28,54m puhdistetun veden purkaminen puhdistamolta Lapuanjokeen vaikeutui.
Purkuviemäriin asennettu uusi nostopumppu mahdollistaa puhdistamon häiriöttömän toiminnan jokiveden tasoon N60+29,00m saakka. Jokiveden noustessa vielä korkeammalle, purkuviemärin gradientti ei
nostopumppauksen jälkeenkään riitä, vaan käsiteltyä jätevettä alkaa tulvia purkukaivon ympäristöön ja
viereiselle Lapuan Jätevesi Oy:n omistamalle pellolle. Jätevedenpuhdistamon tulovirtaaman ylittäessä
1 000 m3/h, jätevettä ei enää pystytä puhdistamaan tehokkaasti, vaan prosessin vaarantuessa joudutaan
turvautumaan poikkeuksellisiin ohijuoksutuksiin. Erityistilanteiden ohijuoksutukset on suunniteltu niin,
että ympäristöön pääsee mahdollisimman vähän oikeaa jätevettä, ohituksen pääosan ollessa sadevettä
tai lumen sulamisvesiä. Ohijuoksutuksia puhdistamolta ja siirtoviemäristä pyritään huolellisesti välttämään, koska niissä jätevesi on ääritilanteissakin väkevää (Keski-Saari, 2013).
Tulvariskialueella sijaitsee 10 jätevedenpumppaamoa, jotka kaikki kastuvat erittäin harvinaisilla tulvilla.
Ullankadun pumppaamo on vaarassa kastua jo melko harvinaisella tulvalla (1/50a). Tulvatilanteen
kannalta kriittinen kohde on siirtoviemärissä viimeisenä oleva Poutun pumppaamo. Pumppaamon
kansilaatan korkeus on N60+29,80m, joten pumppaamo itsessään on kohtuullisesti turvassa.
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Sähkönsyötön katkeaminen Poutun pumppaamolta sen sijaan johtaa nopeasti hallitsemattomaan
jäteveden purkautumiseen Lapuanjokeen ja jäteveden tunkeutumiseen kiinteistöjen kellareihin.
Tulvavaara-aluetta
lähinnä
oleva
vedenottamo,
Kukkukangas,
sijaitsee
Saarenkankaan
pohjavesialueella, Lapuan taajamassa. Saarenkangas on luokiteltu tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Kukkukankaan vesilaitos toimii Lapuan kaupungin varavevedenottamona, mutta normaalitilanteessa
siellä tehty vesi käytetään paikallisen teollisuuden tarpeisiin (Lappavesi Oy 2013).
Tulvatilanteessa itse vedenottamo ei ole vaarassa kastua, mutta tulvaveden huuhdellessa
pohjavesialuetta on mahdollista, että pohjaveteen pääsisi kulkeutumaan pohjavettä pilaavia aineita.

3.5 Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
Tulva-alueella sijaitsee kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, joita ovat
Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen ja Lapuan Patruunatehdas. Patruunatehtaan alue on vaarassa
kastua kokonaisuudessaan erittäin harvinaisilla tulvilla. Harvinaisella tulvalla alueen rakennuksista
tulvavaarassa ovat Isotehdas, jossa toimii mm. kirjasto, Patruunatehtaan museo, kahvila ja musiikki- ja
kansalaisopisto, Lapuan Taidemuseo ja museokauppa sekä Makasiini, jossa sijaitsee mm. Lapuan
kotiseutuarkisto.

3.6 Maankäytön jakaantuminen
Maankäytön jakaantumista tulva-alueella on tarkasteltu Corine 2006 ja SLICES 2005 aineistoilla.
Taulukkoon 10 on kerätty maankäyttöluokkien pinta-alat hehtaareina merkittävällä tulvariskialueella ja eri
tulvatoistuvuuksilla. Taulukosta voidaan havaita, että tulvan alle jäävien alueiden pinta-ala kasvaa
tasaisesti mitä harvinaisempi tulva on kyseessä.
Suurin osa Lapuan merkittävästä tulvariskialueesta on alavaa viljelysmaata (taulukko 10 ja kuva 6).
Tämän vuoksi maankäyttöluokissa korostuu maatalousalueiden suuret pinta-alamäärät tulvan alle
jäävissä alueissa. Yleisellä tulvalla suurin osa pelloista pysyy kuivina tulvasuojelun avulla.
Harvinaisemmilla tulvilla tulvasuojellulle alueelle päästetään vettä tulvavahinkojen estämiseksi Lapuan
taajamassa.
Taulukko 10. Maankäytön jakautuminen Lapuan tulvariskialueella hehtaareina (Corine 2006).
Tulva
1/20a
21

Tulva
1/50a
54

Tulva
1/100a
87

Tulva
1/250a
126

Tulva
1/1 000a
174

Merkittävä tulvariskialue (ha)
699

Metsät

0

104

151

217

283

946

Maatalouden alueet

10

5 487

5 776

6 125

6 523

7 768

Kosteikot ja avosuot
Teollisuuden, palveluiden ja
liikenteen alueet

0

30

54

106

207

420

2

3

4

6

9

74

YHTEENSÄ

33

5 679

6 072

6 580

7 196

9 906

Maankäyttöluokka
Asuinalueet
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Kuva 6. Maankäytön jakautuminen Lapuan merkittävällä tulvariskialueella (SLICES 2005).
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