LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ
7. KOKOUS

Aika:
Paikka:

14.1.2014 klo 13:00-14:30
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki

Läsnä:
Aulis Rantala (pj), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Seppo Rinta-Hoiska, Etelä-Pohjanmaan liitto
Kari Pajuluoma, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Jorma Lammi, Kauhavan kaupunki
Jukka Kotola, Kuortaneen kunta
Mirva Korpi, Lapuan kaupunki
Anne-Mari Rytkönen, Suomen ympäristökeskus
Tuuli Saari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Erika Raitalampi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Jenni Mäkelä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Katja Haukilehto (siht.), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus ja kokousedustajien toteaminen
Puheenjohtaja Aulis Rantala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin
paikalla olevat kokousedustajat.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
4. Tulvariskikartoituksen esittely
Lapuanjoen merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoitus valmistui joulukuussa. Jenni
Mäkelä esitteli tulvariskikartoitusta ja siitä tehtävää raporttia, joka on luonnosvaiheessa.
Käytiin läpi mm. kastumisvaarassa olevia erityiskohteita ja veden peittämällä alueella eri
tulvan toistuvuuksilla olevan asutuksen määriä. Raporttiluonnokseen esitettiin joitakin
muutosehdotuksia ja se lähetetään tulvaryhmän jäsenille vielä sähköpostitse
kommentoitavaksi. Sitä koskevat kommentit pyydettiin lähettämään Jenni Mäkelälle 31.1.
mennessä jenni.makela@ely-keskus.fi. Lopullinen raportti käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

5. Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaluonnos, luvut 5-9
Liisa Maria Rautio esitteli tulvariskien hallintasuunnitelmaluonnoksen lukuja 5-9. Luvussa
5 käsitellään tulvariskien ja niiden hallinnan huomioonottamista säädösten mukaisessa
menettelyssä. Luvussa 6 on kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista. Luku sisältää mm.
kuvaukset aiemmista tulvatilanteista, mahdollisista tulevaisuuden tulvariskeistä ja
vesistöalueen tulvariskialueista. Luvussa 7 esitellään tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset
sekä vahinkoarviot. Luvussa 8 esitellään tulvariskien hallinnan tavoitteet. Luku 9 sisältää
kuvauksen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arviointimenetelmistä. Luvun 9 osalta
valmistelu on osin kesken.
Suunnitelmaluonnokseen esitettiin joitakin korjauksia. Pajuluoma huomautti, että olisi
selkeämpää, jos tavoitteet esitettäisiin jo suunnitelman alussa. Rautio vastasi, että se on totta
mutta suunnitelman rakenne on valtakunnallinen ja pohjautuu Euroopan unionilta saatuihin
ohjeisiin. Tiivistelmän alkuun voidaan kuitenkin koota suunnitelman tavoitteet.
Tulvaryhmä hyväksyi suunnitelman luvut 5-8 ja luvun 9 laatimisen periaatteet. Lukuja 5-9
koskevat kommentit pyydettiin lähettämään Erika Raitalammille 24.1. mennessä
(erika.raitalampi@ely-keskus.fi). Tavoitteena on, että hallintasuunnitelmaluonnos valmistuu
touko-kesäkuun aikana, jotta käännöstyölle ja SOVA-työlle jää riittävästi aikaa.
6. Keskustelua tulvariskien hallinnan toimenpideyhdistelmistä
Keskusteltiin tulvariskien hallinnan toimenpideyhdistelmistä aamupäivän työpajan pohjalta.
Päätettiin, että hallintasuunnitelmassa kuvataan arviointityöpajoissa eniten kannatusta
saanutta toimenpideyhdistelmää, joka oli vaihtoehto 4. Kyseiseen vaihtoehtoon sisältyi
nykyiset tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden tehostaminen, veden pidättäminen
valuma-alueella
pienimuotoisin
toimenpitein,
Lapuan
taajaman
alapuolisten
pengerrysalueiden käytön muutos sekä Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen.
7. Muut asiat
Päätettiin laatia tiedote Lapuanjoen tulvariskien hallinnan suunnittelun tilanteesta ja
hallintasuunnitelmaan alustavasti valituista toimenpiteistä.
Tuuli Saari kertoi joulun ajan tulvasta Lapuanjoella ja meneillään olevasta hyydetilanteesta
ja siitä, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteista myös twitterissä
(https://twitter.com/tulvatpohjanmaa).

8. Seuraava kokous
Seuraava tulvaryhmän kokous pidetään tiistaina 8.4.2014 klo 9.00 Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksessa Seinäjoella. Mukaan kokoukseen kutsutaan myös tulvariskien hallintakeinojen
arviointityöpajoihin osallistuneet.
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