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Maa- ja metsätalousministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 21.9.2001 (dnro 3007/042/2001) työryhmän
laatimaan ehdotuksen tarvittaviksi toimenpiteiksi suurista tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Pohjana työlle oli vuonna 2000 valmistunut Suurtulvaselvitys
(Ollila ym. 2000), jossa oli esitetty suosituksia tulvavahinkoriskien pienentämiseksi.
Työryhmän tehtäväksi annettiin tehdä ehdotus asiassa tarvittaviksi toimenpiteiksi ja
mahdollisesti tarvittavista säädösmuutoksista sekä arvioida toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat henkilöstövoimavara- ja rahoitustarpeet.
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut vesihallintoneuvos Risto Timonen maa- ja
metsätalousministeriöstä. Muina jäseninä ovat toimineet ylitarkastaja Rami Ruuska
sisäasiainministeriöstä, budjettineuvos Kati Suihkonen valtiovarainministeriöstä,
kehittämisinsinööri Paavo Taipale Suomen Kuntaliitosta, yli-insinööri Markku Ollila
Suomen ympäristökeskuksesta, limnologi Satu Kouvalainen Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Tarja Savea-Nukala Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, yli-insinööri Markku Maunula maa- ja metsätalousministeriöstä, yliinsinööri Esko Vähäsöyrinki maa- ja metsätalousministeriöstä ja erikoissuunnittelija
Minna Hanski maa- ja metsätalousministeriöstä, joka toimi myös työryhmän sihteerinä.
Työryhmä otti nimekseen Suurtulvatyöryhmä. Työryhmä on kokoontunut 27 kertaa.
Se on toimeksiantonsa mukaisesti tarkastellut tulvantorjuntavalmiuden tehostamiseksi ja patoturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, tulvasuojelurakenteiden ikääntymisestä aiheutuvia toimenpiteitä, viime aikaisia kansainvälisiä
kokemuksia suurista tulvista ja niiden torjunnasta sekä Euroopan yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (2000/60/EY) vaatimuksia. Työryhmä on kuullut
työnsä aikana useita ympäristöhallinnon ja alueellisen pelastustoimen asiantuntijoita,
ympäristöministeriötä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliittoa, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoa, vakuutusyhtiöiden edustajia ja yksityisiä patojen
omistajatahoja. Suurtulvatyöryhmä teki 16.-17.4.2002 matkan Pohjanmaalle, jossa
tutustuttiin laajalti alueen tulvasuojeluratkaisuihin ja tulvaongelmiin.
Työryhmän määräaika oli 31.12.2002, mutta sitä jatkettiin työryhmän esityksestä
15.4.2003 asti loppuvuodesta 2002 saatujen, patoturvallisuutta koskevien laskelmien
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vuoksi, jotka osoittivat vielä tarpeen täsmentää tätä aihepiiriä koskevia toimenpideehdotuksia. Lisäksi työryhmältä edellytettiin, että se loppuraportissaan esittää
yhteenvedon EU:n piirissä käynnissä olevasta tulvantorjuntayhteistyöstä Suomen
kannalta.
Suurtulvatyöryhmä päätyi seitsemään toimenpide-ehdotukseen. Niitä täsmennettiin
yksityiskohtaisilla tehtävillä, joille nimettiin vastuutahot ja annettiin tavoitteellinen
toteuttamisaikataulu. Mahdollisuuksien mukaan arvioitiin myös toimenpiteiden
toteuttamisesta aiheutuvat voimavaratarpeet. Toimenpide-ehdotuksilla pyritään saavuttamaan seuraavat tavoitteet:
1. Vähennetään nykyisille rakennuksille, rakenteille ja toiminnoille tulvista
aiheutuvia vahinkoja.
2. Tulva-alueille ei sijoiteta uusia rakennuksia, rakenteita eikä muita toimintoja
niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa.
3. Vesistörakenteet ovat toimivia ja turvallisia.
4. Tulvantorjunta ja pelastustoiminta toimivat suurilla tulvilla.
5. Tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa hyödynnetään ajanmukaisia menetelmiä.
6. Vesistöissä ja niiden valuma-alueilla tehtävissä toimenpiteissä pyritään tulvariskien vähentämiseen.
7. Turvataan toimenpide-ehdotusten täytäntöön panemiseksi tarvittavat voimavarat ja osaaminen.
Toimenpide-ehdotusten keskeisenä sisältönä on, että asutuksen suojaamisessa tulvilta
otetaan käyttöön yhtenäinen riskitaso. Nykyinen asutus suojataan tarveharkinnan ja
mahdollisuuksien mukaan tulvilta, jotka toistuvat keskimäärin kerran sadassa vuodessa. Yhteiskunnan kannalta tärkeiden kohteiden, kuten sairaaloiden, sekä esimerkiksi vaarallisia aineita käsittelevien laitosten tulee harkinnan mukaan olla turvassa
sitäkin harvinaisemmilta tulvilta. Uuden asutuksen ja muiden tärkeiden kohteiden
sijoittamisessa ja rakentamisessa otetaan käyttöön samat riskitasot. Vesistörakenteiden kunnossapitoon panostetaan tähänastista enemmän ja niiden toimivuus ja
turvallisuus myös suurilla tulvilla varmistetaan. Tulvanaikaisten torjuntatoimien ja
pelastustoiminnan tehoa parannetaan.
Edellä mainittujen toimien toteutuminen ei saa johtaa siihen, että esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan alle jääville alueille ryhdyttäisiin
varautumistoimien turvin sijoittamaan laajassa mitassa asutusta. Tällaiset uudet alueet tulee ottaa asuinkäyttöön vain, jos muuta vaihtoehtoa ei ole käytettävissä. Muutoin seurauksena voi olla, että tulvavahinkoja syntyy aiempaa harvemmin, mutta ne
ovat sitten sitäkin suurempia. Tuota riskitasoa suurempia tulvia tulee väistämättä ja
ne voivat tulla minä vuonna tahansa.
Työryhmän käsityksen mukaan tässä esitetyt toimet toteutuessaan merkittävästi
vähentävät suurista tulvista aiheutuvia vahinkoja. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano koskettaa monia asianosaisia. Siinä tarvitaan yhteistyötä, neuvontaa, kannustamista sekä lainsäädännöllisen ja voimavaraperustan luomista. Työryhmä
ehdottaakin, että toimenpide-ehdotusten toteuttamista varten varataan riittävät voimavarat ja että ehdotusten toteutumista seurataan säännöllisesti. Valtion osalta
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toimenpide-ehdotukset toteutetaan valtioneuvoston antamien menokehysten ja
valtion talousarvioissa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Työryhmä haluaa
lisäksi korostaa, että suuriin tulviin varautuminen tässä ehdotetuin toimenpitein
parantaa tulvantorjuntatoiminnan sujuvuutta ja toimintamahdollisuuksia myös
tavanomaisilla tulvilla.
Saatuaan työnsä päätökseen Suurtulvatyöryhmä jättää loppuraporttinsa kunnioittavasti maa- ja metsätalousministeriölle.
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Sanasto
Hyyde, suppo

Alijäähtyneessä virtaavassa vedessä muodostuva jää,
joka voi tarttua uoman pohjaan pohjajääksi, vesirakenteisiin tai jääkannen alle, jolloin se tukkii esimerkiksi voimalaitoksen välpät.

Hyydepato, suppopato

Suposta tai hyyteestä kertynyt, veden pintaa nostava
patouma.

Johtoryhmä

Pelastustoiminnan johtajan johdolla toimiva viranomaisten, laitosten ja pelastustoimintaan vapaaehtoisesti osallistuvien yksiköiden edustajista koostuva
ryhmä.

Jääpato

Veden virtausta joessa rajoittava jään kasautuma.
Yleensä jääpadolla tarkoitetaan jäänlähdön aikaista
jäälauttojen kasautumaa.

Padon turvallisuussuunnitelma

Pelastuslain 9 §:n 1 momentin sekä patoturvallisuuslain
9 §:n 2 momentin mukainen pelastustoimen suunnitelma, joka on laadittu patoturvallisuuslaissa tarkoitetulle P-padolle. Turvallisuussuunnitelmaa sanottiin
aiemmin kohdesuunnitelmaksi.

P-pato

Pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa
ilmeisen vaaran ihmishengelle tai terveydelle taikka ilmeisen huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle (patoturvallisuuslaki 3 § ja 9 §).

Pelastussuunnitelma

Pelastuslain 9 §:n 3 momentin mukainen suunnitelma,
jossa rakennuksen omistaja ja haltija, toiminnanharjoittaja, virasto, laitos tai muu yhteisö on asianomaisessa
kohteessa ja muussa toiminnassaan suunnitellut vaaratilanteiden syntymisen ehkäisemisen sekä varautumisen
henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen
vaaratilanteissa ja varautumisen pelastustoimenpiteisiin. Pelastussuunnitelmaa sanottiin ennen turvallisuussuunnitelmaksi.

Pelastustoiminnan johtaja

Pelastustoimintaa johtava pelastusviranomainen tai
muu pelastuslain 5 §:ssä tarkoitettuun palokuntaan
kuuluva henkilö, joka johtaa pelastustoimintaa. Jollei
toisin ole sovittu, pelastustoiminnan johtaja on siltä
pelastustoimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on saanut alkunsa.

Riskitaso

Riskitasolla tarkoitetaan sitä tulvan toistumisaikaa, jota
käytetään varautumis- ja suojaamistoimien suunnitte-
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lussa, siis esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvaa tulvaa. Suojaaminen ei tarkoita sitä,
etteikö riskitasoa vastaava vedenkorkeus voisi ylittyä
milloin hyvänsä. Todennäköisyys sille, että tuo vedenkorkeus ylittyy kyseistä toistumisaikaa vastaavana
aikana, on noin 65 %. Jos riskitason HW 1/100 (keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva ylin vedenkorkeus) ylittymisriski seuraavan sadan vuoden aikana
halutaan pienentää 50 %:iin, mitoitus on tehtävä keskimäärin kerran noin 150 vuodessa toistuvan vedenkorkeuden mukaan. Jos tuo riski halutaan pienentää 10
%:iin, mitoitus on tehtävä keskimäärin kerran noin
1 000 vuodessa toistuvan vedenkorkeuden mukaan.
Kääntäen tämä siis tarkoittaa, että on 10 %:n todennäköisyys sille, että keskimäärin kerran 1 000 vuodessa
toistuvan tulvan suuruinen tulva esiintyy jo seuraavan
sadan vuoden aikana. Ks. myös suojaamistaso ja toistumisaika.
Suojaamistaso

Suojaamistasolla tarkoitetaan sitä tulvan toistumisaikaa,
jota vastaavalta tulvavedenkorkeudelta rakennus tai
muu toiminto suojataan. Esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvalta tulvalta suojaaminen
voi tarkoittaa niin korkean tulvapenkereen rakentamista, että vasta tuota harvinaisempi tulva nousee penkereen yli, valmiutta vastaavan korkuisen tilapäisen
tulvasuojelurakenteen tekemiseen tai rakennuksen perustusten nostamista niin ylös, ettei tuo tulvavedenkorkeus aiheuta vaurioita rakenteille. Suojaamisella voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi rakennuksen sijoittamista valitun riskitason mukaisen tulva-alueen ulkopuolelle. Ks. myös riskitaso ja toistumisaika.

Suurtulva

Suurtulvaa ei ole katsottu tarpeelliseksi määritellä
täsmällisesti tietyn suuruiseksi tulvaksi. Sillä tarkoitetaan tavanomaista suurempaa tulvaa. Usein sillä tarkoitetaan sellaista tulvaa, joka ylittää tarkastellun alueen tulvasuojelussa käytetyn mitoitus- tai riskitason.

Toistumisaika

Toistumisajalla kuvataan tulvan suuruutta ja harvinaisuutta. Toistumisaika tai toistuvuusaika tarkoittaa sen
ajanjakson pituutta, joka keskimäärin kuluu, ennen kuin
tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Todellisuudessa tulvat eivät esiinny säännöllisesti
tiettyjen vuosijaksojen välein, vaan välillä on kuivempia jaksoja ja välillä taas tulvia esiintyy useammin.
Sadan vuoden toistumisaikaa vastaava tulva (HW
1/100) tarkoittaa siis esimerkiksi, että tuon suuruinen
tai sitä suurempi tulva esiintyy todennäköisesti kymmenen kertaa tuhannen vuoden kuluessa. Mitoituksessa
käytettävä tulvan toistumisaika on läheistä sukua riski-
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tason käsitteelle. Olosuhteet muuttuvat yleensä ajan
kuluessa niin, että vuosikymmenien kuluttua samalla
paikalla tehty uusi toistumisaika-arvio antaa aivan erilaisen mitoitusvedenkorkeuden tason kuin aiemmin
tehty arvio. Niinpä esimerkiksi sadan vuoden tai sitä
pitempään toistumisaikaan perustuva mitoitustaso
kuvastaa lähinnä sitä riskitasoa, jota halutaan pitää yllä
lähitulevaisuudessa. Ks. myös riskitaso ja suojaamistaso.
Tulvakartta

Kartta, joka kuvaa tulvan peittävyyttä (laajuutta) tulvatilanteessa. Tulvan peittävyyden määrittämiseen käytetään yleensä virtausmalleja. Tulvakarttoja voidaan
käyttää apuna tulvavahinkojen torjunnassa, pelastustoiminnassa ja alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisessä.

Tulvantorjunnan
toimintasuunnitelma

Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa esitetään ne
toimenpiteet, joilla voidaan torjua tai rajoittaa
tulvavahinkoja, mutta ei kuitenkaan pysyvien tulvasuojelurakenteiden rakentamista. Suunnitelmassa on
myös kuvaus vesistöstä ja sen hydrologiasta, tiedot
keskeisistä vesilain mukaisista luvista, tulvavahinkoalueista ja riskikohteista, tulvavahingoista sekä viranomaisten tehtävät tulvantorjunnassa.

Tulvantorjunta

Ennen tulvaa ja sen aikana suoritettavien toimenpiteiden (pois lukien pysyvien tulvasuojelurakenteiden
suunnittelu ja rakentaminen) suunnittelu, ennakolta
varautuminen ja toiminta tulvatilanteissa. Käytännössä
tulvantorjuntaan kuuluu tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien ja vesistömallien laatiminen sekä niiden
käyttö, pysyvien tulvasuojelurakenteiden käyttö, lupapäätöksiin ja tarvittaessa vesilain mukaisiin poikkeuslupiin perustuva säännöstelyjen käyttö ja muu
juoksutusten
säätely
sekä
patoturvallisuudesta
huolehtiminen. Tulvantorjuntatoimintaan sisältyy myös
hyytöpatojen estäminen sekä jääpatojen estäminen
sahaamalla, kaivinkoneen avulla, hiekoittamalla ja
räjäyttämällä.

Tulvasuojelu

Sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelu ja
rakentaminen sekä niitä vastaavat vesilain mukaiset
lupapäätökset, joilla tähdätään tulvien ja tulvahaittojen
vähentämiseen. Pääasiallisia keinoja ovat jokien ja
purojen perkaukset, rantojen pengerrykset ja vesistön
säännöstely luonnonjärvien tai varta vasten rakennettujen tekojärvien avulla.

Valmiussuunnitelma

Kunnan tekemä suunnitelma, jonka tarkoituksena on
varmistaa peruspalveluiden toimivuus poikkeusoloissa
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ja normaaliolojen erityistilanteissa. Suunnitelma koostuu yleisestä osasta sekä jokaisen toimialan tekemistä
osista.
Valuma-alue

Alue, jolta joki tai järvi saa vetensä, toisin sanoen tuolle
alueelle satava vesi valuu samaan jokeen tai järveen.

Varautumissuunnitelma

Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen tekemä
suunnitelma tulviin varautumiseksi sellaisilla asuin- ja
teollisuusalueilla, joilla joudutaan laajoihin pelastustoimiin ja evakuointeihin suuren tulvan aikana.

Vesistömalli

Malli, joka kuvaa luonnossa tapahtuvaa hydrologista
kiertoa. Malli kuvaa veden kiertokulun sadannasta
maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi mereen. Mallit tuottavat virtaama- ja vedenkorkeusennusteita (tulvaennusteita) ja reaaliaikaisia vesitilannekarttoja.

Virtausmalli

Numeerinen malli, joka kuvaa veden virtausta. Käytetään apuna esimerkiksi tulvakorkeuksien määrittämisessä tulvakartoitusta tai rakentamiskorkeuksien määrittämistä varten.

VIRVE

Viranomaisradioverkko VIRVE on Suomeen rakennettava uusi viranomaiskäyttöön tarkoitettu digitaalinen
radioverkko, joka tehostaa viranomaisten yhteistyötä
kaikissa olosuhteissa. Verkon ensisijaisia käyttäjiä ovat
valtion ja kuntien turvallisuusviranomaiset.
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1 Johdanto
Tulva on sää- ja vesistöolosuhteista johtuva luontainen ilmiö. Siitä on haittaa vain,
jos ihminen ei ota sitä huomioon omissa toimissaan. Tulvariskin olemassaolon tiedostaminen ajoissa antaa monia mahdollisuuksia vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Valuma-alueen maastonmuodot ja maankäyttö tulvaa kasvattavine ja niitä
pidättävine alueineen vaikuttavat siihen, millaisen tulvan vaaran tietty sääilmiö aiheuttaa. Tulvan muodostumiseen vaikuttaa lisäksi itse jokivesistö siihen tehtyine teknisine ratkaisuineen. Tulvavahinkoja pystytään merkittävästi vähentämään suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle. Tämä on yleensä paras ja edullisin keino vähentää tulvavahinkoja.
Kustannuksia aiheutuu enemmän, jos tulva-alueille jo sijoitettuja tai sijoitettavia
rakennuksia tai toimintoja joudutaan suojaamaan tulvilta, tai suojaamattomille
rakennuksille aiheutuneita tulvavahinkoja joudutaan korjaamaan. Myös itse tulvatilanteessa organisaatioiden välisen yhteistyön toimivuus ja ihmisten käyttäytyminen
vaikuttavat ratkaisevasti tulvavahinkojen suuruuteen.
Lumensulamistulvia esiintyy vuosittain huhti-kesäkuussa kaikkialla maassamme.
Erityisesti Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ne saattavat aiheuttaa vahinkojakin,
vaikka eivät olisi edes kovin poikkeuksellisia. Etelä- ja länsirannikon vähäjärvisillä
jokialueilla myös rankat sateet voivat aiheuttaa jokien vedenpintojen äkillisen nousun. Järvi-Suomessa suuret vedenkorkeudet ovat yleensä seurausta useista peräkkäisistä märistä vuosista. Näiden lisäksi rankat ukkossateet voivat aiheuttaa pienialaisia
tulvia kaikkialla maassa. Jos sellainen sade sattuu taajamaan, jossa on paljon vettä
läpäisemätöntä maanpintaa, esimerkiksi asfalttia, siitä voi aiheutua merkittäviäkin
vahinkoja sadeveden tunkeutuessa muun muassa talojen kellareihin. Lisäksi Etelä- ja
Länsi-Suomen joissa esiintyy syksyisin suppotulvia. Keväisin taas jääpadot voivat
lähinnä Länsi- ja Pohjois-Suomessa aiheuttaa suuriakin äkillisiä vahinkoja.
Suurtulvalla tarkoitetaan tavanomaista suurempaa tulvaa, ja eri yhteyksissä se saa eri
sisällön. Usein sillä tarkoitetaan sellaista tulvaa, joka ylittää tarkastellun alueen tulvasuojelutöissä käytetyn mitoitustason. Todella harvinaista ja vaikutuksiltaan laajalle
ulottuvaa tulvaa ei ole sattunut Suomessa sitten vuoden 1899 niin sanotun valapaton
tulvan. Tuolloin muun muassa Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöissä
esiintyneen tulvan toistumisajaksi on arvioitu vähintään 250 vuotta. Paikallisesti
muun muassa jääpadot ovat saattaneet nostaa veden pinnan huomattavastikin korkeammalle kuin kerran 250 vuodessa toistuva tulva. Suurtulva on käsitteenä hieman
epämääräinen, joten tässä raportissa on pyritty välttämään sen käyttöä.
Vuoden 1899 suuren tulvan jälkeen vesistöjen tuntumaan on rakennettu yhä enemmän asuinrakennuksia, teollisuutta ja muita tulvilla vaurioituvia kohteita. Suurtulvaselvityksen (Ollila ym. 2000) yhteydessä kartoitettiin kerran 250 vuodessa sattuvasta
suuresta tulvasta aiheutuvat vahingot. Tuollaisesta, samaan aikaan koko maassa esiintyvästä tulvasta arvioitiin aiheutuvan Suomessa noin 560 miljoonan euron kokonaisvahingot. Ne koostuvat pääasiassa rakennusvahingoista (52 %), teollisuuden tuotannollisista ja aineellisista vahingoista (20 %) sekä maatalousvahingoista (17 %). Suuren tulvan esiintyminen yhtä aikaa koko maassa on tietenkin hyvin teoreettinen
tilanne. Länsi-Suomen jokivesistöjen varsilla jää lähes joka kevät tulvan alle joitakin
tuhansia hehtaareita viljelymaata, ja jotkut asuinrakennukset saattavat kärsiä tulva-
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vahinkoja. Yksi viime aikojen suurimmista tulvista oli vuonna 1984, jolloin
pelkästään Kyrönjoen alueella noin 10 000 hehtaaria joutui veden valtaan. Valapaton
suuruisella tulvalla tuo ala vielä kaksinkertaistuisi. Yksi suurimmista yksittäisistä
vahinkokohteista suurella tulvalla on Porin kaupunki. Siellä asuu noin 15 000 asukasta alueilla, jotka on pääosin 1950–1970-lukujen välisenä aikana suojattu vain keskimäärin kerran 20–50 vuodessa toistuvilta tulvilta. Nuo penkereillä suojatut alueet
olivat alun perin maatalouskäytössä, mutta niille on sittemmin sijoittunut laajalti
asutusta ja teollisuutta.
Suurtulvaselvityksen tulvavahinkoarvioihin sisältyy tiettyä epävarmuutta. Ensinnäkin
keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan määrittäminen parhaimmillaankin
vain noin sadan vuoden pituisista havaintoaineistoista on epätarkkaa. Ei voida toisaalta kovin tarkasti arvioida, millä tavoin käytössä olevat vesistön säännöstelyt sekä
todennäköisesti toimeenpantavat lukuisat poikkeusjuoksutukset vaikuttaisivat tulvaan. Tulvavahinkoarviot eivät ole täysin ajan tasalla eikä monia käytettävissä olevia
vahinkoarvioita ole alun perin ulotettu koskemaan näin harvinaisia tulvia. Erityisesti
teollisuusvahinkojen sekä tie- ja siltavahinkojen arviointi on ollut vaikeaa, eikä niitä
ole tehty kattavasti koko maassa. Epävarmuuksista huolimatta vahinkoarviot antavat
kuvan kokonaisvahinkojen suuruudesta sekä pahimmista vahinkokohteista. Vahinkoarviot on tehty alueellisissa ympäristökeskuksissa ja niillä on paras asiantuntemus
näissä asioissa.
Suurtulvaselvityksessä pyrittiin silloisen tiedon perusteella arvioimaan kaikki
pahimmilla vahinkokohteilla aiheutuvat vahingot. Usean alueellisen ympäristökeskuksen alueella ei otettu kuitenkaan riittävästi huomioon teollisuusvahinkoja.
Koska erityisesti teollisuuden tuotannolliset vahingot saattavat olla hyvinkin suuria,
teollisuusvahinkojen tarkempi arviointi joillakin alueilla saattaa olla perusteltua.
Myös teille ja silloille aiheutuvien tulvavahinkojen arvioissa oli epäyhtenäisyyttä.
Suurtulvatyöryhmä selvitti yhdessä Tielaitoksen Lapin tiepiirin ja Lapin ympäristökeskuksen kanssa Lapin tie- ja siltavahingoista tehtyjä arvioita. Selvityksen perusteella todettiin, että nuo vahinkoarviot, noin 160 miljoonaa euroa, ovat ilmeisesti
huomattavasti ylimitoitettuja.
Suurtulvaselvityksessä ei tuotu esiin mahdollisia veden pilaantumisen aiheuttamia
vahinkoja. Koska tarkasteltu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva on
hyvin harvinainen, on mahdollista, että siitä aiheutuisi teollisuuslaitosten, varastoalueiden, öljysäiliöiden, kaatopaikkojen ja muiden kohteiden joutumista tulvan alle,
ja sen seurauksena myrkyllisten aineiden leviämistä vesistöön ja sitä kautta esimerkiksi yhdyskuntien ja teollisuuden vedenottamoille. Tästä voisi aiheutua sekä terveydellisiä että tuotannollisia vahinkoja. Lisäksi vahinkoa koituisi esimerkiksi mahdollisista kalakuolemista sekä uimaveden ja rantojen saastumisesta ja tästä aiheutuvista
puhdistuskuluista. Tällaisten vahinkojen arvioiminen vaatisi kuitenkin tarkkoja paikallisia selvityksiä.
Tulvista aiheutuvia vahinkoja on pyritty jo kauan aikaa rajoittamaan paitsi tulvasuojelutöillä, myös rakentamisen ohjauksen avulla. Eräiden tärkeiden järvien rantaalueille annettiin vesien käytön kokonaissuunnitelmien laadinnan yhteydessä 1970luvulla suosituksia alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi. Vastaavia, osittain myös
jokien varsille kohdistuneita suosituksia on annettu myös tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien yhteydessä. Vesihallitus laati vuonna 1984 suosituksen Vesistöjen
ylimpien vedenkorkeuksien huomioonottaminen ranta-alueiden käytössä ja rakenta-
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mistoiminnassa. Ympäristöministeriö lähetti sen kunnanhallituksille ja kuntien
rakennuslautakunnille, ja kehotti niitä ottamaan asian huomioon kaavoituksen ja
rakentamisen ohjauksen yhteydessä. Tuota suositusta täydennettiin ja saatettiin
ajanmukaiseksi vuonna 1999 (Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa – Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista. Ympäristöopas
52), ja maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö lähettivät sen kuntiin ja
kaikille muillekin tahoille, joiden katsottiin tarvitsevan siinä esitettyjä tietoja. Suomen Kuntaliitto antoi vuonna 1999 suosituksen kunnan rakennusjärjestyksen sisällöstä, ja se noudatti tulvien huomioon ottamisen osalta edellä mainitun ympäristöoppaan linjauksia. Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki
sisältää vaatimuksen tulvan vaaran huomioon ottamisesta.
Tulva-alueiden ennallistamisesta ja tulvavesien pidättämisestä valuma-alueella on
nähty olevan eniten hyötyä tavanomaisilla, esimerkiksi useammin kuin kerran kymmenessä vuodessa toistuvilla tulvilla. Tätä suuremmilla tulvilla korostuvat teknisen
tulvasuojelun hyödyt. Tällaisina teknisinä keinoina käytetään muun muassa pidätysaltaita, tulvapenkereitä ja uomien poikkileikkausten laajentamista. Harvinaisilla, esimerkiksi kerran 200 vuodessa tai harvemmin toistuvilla tulvilla korostuu tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan sujuvuus ja organisaatioiden toimivuus. Myös joillakin teknisillä rakenteilla saattaa vielä olla oleellista merkitystä vahinkojen vähentämisen kannalta, vaikka ne onkin tehty pienempiä tulvia varten. Erityisesti suurten
järvien säännöstelyillä ja poikkeusjuoksutuksilla voidaan vahinkoja vähentää huomattavastikin.
Keski-Euroopassa 1990- ja 2000-luvuilla esiintyneet, suuria vahinkoja aiheuttaneet
tulvat osoittivat, että tulviin on syytä suhtautua vakavasti. Tulvat ovat luonnonilmiö,
jota ei voida poistaa. Niiden kanssa on tultava toimeen. Tulvien vahingollisilta
vaikutuksilta voidaan parhaiten välttyä, jos tulvat osataan ottaa ennakoivasti
huomioon maankäyttöä ja toimintojen sijoittamista suunniteltaessa. Keski-Euroopan
ja Ruotsinkin viimeaikaiset tulvat vaikuttivat osaltaan siihen, että Suomessa
käynnistettiin selvitystyö suurten tulvien vaikutuksista. Edellä mainittu
Suurtulvaselvitys valmistui vuonna 2000 ja osoitti, että Suomessakin on tarvetta ja
mahdollista parantaa suuriin tulviin varautumista. Vuonna 2001 käynnistyi
Suurtulvatyöryhmän työ. Tässä työryhmän loppuraportissa on esitetty keskeisimmät
keinot suurista tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi ja tarvittavien
toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat tahot. Toimenpiteille on asetettu
tavoitteellinen aikataulu ja niiden toteuttamiseksi tarvittavat voimavarat on arvioitu,
mikäli se on ollut mahdollista.

2 Kansainvälinen tulvantorjuntayhteistyö
Tulvat ovat maailmanlaajuisesti luonnononnettomuuksista tuhoisimpia. Niistä
aiheutuu kuolemia enemmän kuin maanjäristyksistä, myrskyistä ja muista luonnononnettomuuksista yhteensä ja taloudelliset vahingotkin ovat huomattavan suuria.
Vuonna 2002 vahingollisia tulvia syntyi lähes 3 000 alueella, joiden vaikutuspiirissä
oli yhteensä 17 miljoonaa ihmistä. Vahingot kohosivat yli 30 miljardiin euroon. Erityisen alttiita tulville ovat eräät Aasian alueet. Esimerkiksi Bangladeshista noin 80 %
on tulvatasankoa, ja noin puolet maasta nousee korkeintaan 5 metriä merivedenpinnan yläpuolelle.
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Tässä luvussa käsitellään tulvia ja tulvantorjuntayhteistyötä lähinnä Euroopassa.
Muun maailman kokemukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle olosuhteiden ja säädösten erilaisuuden vuoksi.

2.1 Kokemukset suurista tulvista muualla Euroopassa
Kansainvälisten vakuutusvahinkotilastojen mukaan tulvien lukumäärässä ei ole
todettavissa selvää muutosta, mutta tulvista aiheutuneet vahingot ovat kasvaneet huomattavasti. Syitä suurten tulvien aiheuttamien vahinkojen kasvuun on monia.
Sääilmiöiden vaihteluiden uskotaan johtuvan ainakin osittain ilmastonmuutoksesta.
Muutokset valuma-alueiden ja tulvatasanteiden maankäytössä, väestönkasvu ja kaupungistuminen, lisääntynyt asutuksen, teiden ja muun infrastruktuurin ja sitä kautta
päällystettyjen pintojen määrä sekä vesistörakentaminen ovat äärevöittäneet virtaamavaihteluja ja lisänneet tulvavahinkopotentiaalia. Vahinkojen suureneminen kuvastaa osaltaan sitä painetta, joka kohdistuu maankäyttöön. Tulva-alueitakin on jouduttu
ottamaan tehokkaaseen käyttöön. Tällöin tulvariskiä ei ilmeisesti ole tiedostettu tarpeeksi hyvin.

2.1.1

Keski-Eurooppa

Keski-Euroopassa sattui 1990-luvulla monta erityisen suurta tulvaa. Näistä voidaan
mainita Reinin tulvat 1993 ja 1995 ja Oderin tulva 1997. Nämä kolme tulvaa aiheuttivat Saksassa, Hollannissa, Puolassa ja Tsekissä yhteensä noin 7 miljardin euron
vahingot.
Viimeisimmät tulvat, jotka koettelivat Keski-Eurooppaa elokuussa 2002, olivat
ennen kokemattoman laajoja. Kymmenet ihmiset menettivät henkensä, kokonaisten
alueiden sosioekonomiset perusrakenteet kärsivät pahoja vaurioita ja luonto sekä
kulttuuriperintö vahingoittuivat. Tulvakatastrofi aiheutti yli 20 miljardin euron vahingot ja sen seuraukset näkyvät vielä pitkään.

2.1.2

Ruotsi

Ruotsissa vuoden 2000 kesän ja syksyn aikana esiintyneet runsaat ja pitkäaikaiset
sateet aiheuttivat suuria tulvia Keski- ja Länsi-Ruotsin alueilla. Ruotsissa esiintyneet
tulvat olivat sen tyyppisiä, joita voi esiintyä myös Suomessa. Syksyn tulvan Arvikan
alueella aiheuttivat sateet, jotka alkoivat lokakuun alussa ja jatkuivat yhtäjaksoisesti
kahden kuukauden ajan. Kokonaissademäärä oli noin 400 mm. Tulvan toistumisajaksi arvioitiin noin 200 vuotta (HW 1/200).
Arvikan alueen tulvavahingot olivat 7–8 miljoonaa euroa. Säännöstelyllä pyrittiin
pienentämään tulvakorkeuksia, mutta hyöty jäi rajalliseksi, koska altaat olivat lähes
täynnä. Paikallisia suojaamistoimenpiteitä, kuten tilapäisiä tulvasuojelurakenteita
toteutettiin runsaasti.

2.1.3

Norja

Norjan Glomma-joki tulvi touko-kesäkuussa 1995 ja aiheutti 200 miljoonan euron
vahingot. Tulvan alta jouduttiin evakuoimaan 700 henkilöä ja tulvan aiheuttama
liikenneonnettomuus johti yhteen kuolemaan. Tärkein tulvantorjuntakeino oli varastoaltaiden käyttö, jolla pystyttiin alentamaan vedenkorkeuksia parhaimmillaan jopa
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2,3 m. Tulvan toistumisajaksi on arvioitu sata vuotta (HW 1/100), joillakin alueilla
200 vuotta (HW 1/200).
Pian tulvan jälkeen Norjan hallitus asetti komitean selvittämään mahdollisuuksia
vähentää yhteiskunnan haavoittuvuutta tulvatilanteissa ja varmistamaan, että samalla
voidaan ottaa huomioon myös vesiluonto ja ekosysteemi. Komitea laati joukon suosituksia tulevaisuuden tavoitteiksi. Tärkeimpinä voidaan pitää eri organisaatioiden
roolien selvittämistä sekä tulvaennusteiden laadun ja ymmärrettävyyden parantamista. Lisäksi suosituksissa tuotiin esille muun muassa säännöstelyjen käytön
kohdentaminen paremmin tulvantorjuntaan, tulvakarttojen laatiminen, maankäytön
suunnittelu, tulvantorjuntasuunnitelmat sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen. Vesihuoltolaitosten toiminta tulvilla juomaveden laadun säilyttämiseksi ja
ympäristön saastumisen estämiseksi on myös nähty tärkeäksi.

2.2 ECE:n suositukset tulvantorjunnasta
Euroopan talouskomissio (ECE) hyväksyi Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja
kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen toisessa
osapuolien kokouksessa maaliskuussa 2000 Kestävän tulvantorjunnan ohjeet, jotka
oli laadittu Saksan johtamassa työryhmässä. Myös Suomen edustajat osallistuivat
työryhmän työhön ja toivat ohjeisiin mukaan suomalaiset kokemukset ja käytännöt.
Ohjeiden tarkoituksena on suositella toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä, joilla voidaan estää, kontrolloida ja vähentää tulvien ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle,
arvoesineille ja omaisuudelle sekä vesi- ja maaympäristölle aiheuttamia haittoja.
Ohjeiden tarkoituksena on avustaa sopimusosapuolia sekä muita UN/ECE-maita ja
yhteisöjä kehittämään ja toteuttamaan kestäviä toimenpiteitä ja hyviä tulvantorjuntaja tulvasuojelukäytäntöjä, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Koska tämä riippuu kunkin vesistöalueen tilanteesta ja
erityisolosuhteista, ohjeet eivät ole sitovia. Ohjeet ovat luonteeltaan strategisia
eivätkä niinkään teknisiä. Niiden tarkoituksena on tuoda esiin oleellisia seikkoja,
jotka tulisi ottaa huomioon yhteisiä toimintasuunnitelmia laadittaessa.
Ohjeisiin sisältyy kaikkiaan 36 suositusta ja lisäksi kahteen liitteeseen hyvistä tulvantorjunta- ja tulvasuojelukäytännöistä yhteensä 38 suositusta (ECE 2000). Ohjeisiin sisältyvien suositusten toteuttamisesta aiheutuu jossain määrin tulvavahinkojen
vähentymistä sekä myönteisiä ympäristövaikutuksia, koska ne muun muassa korostavat kattavaa ympäristövaikutusten arviointia, edistävät luonnollista veden pidätystä ja
varastointia valuma-alueilla ja pyrkivät vähentämään ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden huuhtoutumista vesistöihin. Ohjeilla pyritään vähentämään monia tulvista
aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä luonnonympäristöön että ihmisen
elinympäristöön ja yhteiskuntaan.
Ohjeisiin sisältyvien suositusten toteuttaminen Suomessa tarpeellisella tavalla voidaan hoitaa nykyisillä valtion ja kuntien organisaatioilla. Ohjeet eivät aiheuta tarvetta
muuttaa lainsäädäntöämme tai rajavesistösopimuksia. Ohjeiden suositukset voidaan
soveltuvin osin ottaa huomioon uusittaessa rajavesistösopimuksiamme.
Saksan johtama työryhmä arvioi lähiaikoina Kestävän tulvantorjunnan ohjeiden toimeenpanoa ja jatkaa asian edelleen työstämistä ottaen huomioon kokemukset viime
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aikaisista tulvista Keski-Euroopassa. Jatkotyöhön sisältyy muun muassa konferenssi
tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta Saksassa vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Suomen
edustajat osallistuvat myös tähän jatkotyöhön.

2.3 EY:n vesipolitiikan puitedirektiivi
EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) tavoitteena on parantaa pinta- ja
pohjavesien suojelua sekä muun muassa vähentää tulvien ja kuivuuden vaikutuksia.
EY:n vesipolitiikan puitedirektiivi on ennen kaikkea vesiensuojeludirektiivi, minkä
takia siinä ei ole juuri käsitelty tulvantorjuntaa. Direktiivissä kiinnitetään huomiota
tulvien haitallisiin vaikutuksiin ja vaaditaan niiden lieventämistä, mutta toisaalta taas
tulvaa pidetään luonnollisena ja suotavana ilmiönä, minkä seurauksena uomien ja
tulva-alueiden ennallistamistoiminnan voidaan arvioida lisääntyvän.
Puitedirektiivissä tarkastellaan vesistöjen vedenlaatua, ekologiaa ja kestävää vesistöjen käyttöä yhdessä. Direktiivin tavoitteena on saavuttaa vesistöjen hyvä ekologinen tila ja tilan luokitteluperusteena käytetään vedenlaadun ja ekologisten kriteerien
lisäksi hydromorfologisia parametreja eli vesistön rakenteellisia ominaisuuksia, joihin perinteisellä tulvasuojelulla on suuri vaikutus. Jokien ekologista tilaa ei tule
huonontaa ja tämä tulee ottaa huomioon tulvasuojelun vaihtoehtoja punnittaessa.
Direktiivin 11 artiklassa esitetään kullekin vesienhoitoalueelle laadittavan toimenpideohjelman sisältö. Toimenpideohjelman vähimmäisvaatimuksena on mainittu
toimenpiteet, joita edellytetään esimerkiksi tulvien seurauksena syntyneen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja /tai vähentämiseksi. Niihin kuuluvat myös kyseisten tapausten havaitsemiseen tai niistä varoittamiseen liittyvät järjestelmät. Niiden
onnettomuuksien osalta, joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida, direktiivi edellyttää
tehtäväksi kaikki asianmukaiset toimenpiteet, joilla vähennetään vesiekosysteemeille
aiheutuvaa vaaraa. Näin ollen direktiivissä on perusteet tulva-alueella olevista ja
sinne suunniteltavista toiminnoista tulvatilanteessa aiheutuvien ympäristöriskien
vähentämiselle.
Direktiiviin sisältyvä kokonaisvaltainen ajattelu tarkoittaa käytännössä eri toimijatahojen, vesistösuunnittelijoiden sekä maankäytöstä ja luonnonsuojelusta vastaavien
tiivistä yhteistyötä. Lisäksi suunnitteluun tulee saada mukaan myös kansalaisjärjestöt
ja yksittäiset kansalaiset. Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten hoitosuunnitelmien laatimista ollaan parhaillaan ohjeistamassa.

2.4 Tulvantorjuntayhteistyö EU:ssa
Keski-Euroopan monet suuret joet, kuten Rein, Tonava ja Elbe, kulkevat useiden
maiden alueiden kautta. Jokien käytön, hoidon ja suojelun yhteensovittamiseksi on
perustettu kansainvälisiä jokikomissioita. Tulvasuojeluyhteistyö on komissioiden
keskeisiä aihealueita. Esimerkiksi Reinin tulvantorjunnan toimintasuunnitelma valmistui vuonna 1998. Sen tavoitteena on vähentää tulvavahinkoriskiä, alentaa tulvavedenkorkeuksia, lisätä tietoisuutta tulvista ja parantaa tulvaennusteita. Myös Moselin, Saarin, Oderin ja Elben kansainväliset jokikomissiot ovat laatineet vastaavat
suunnitelmat.
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Ennen kokemattoman suuret tulvavahingot Euroopassa 1990-luvun lopulla herättivät
myös poliittiset päättäjät ja tiivistivät EU-maiden ja EU:n hakijamaiden yhteistyötä.
Suuria tulvavahinkoja jouduttiin korvaamaan myös EU:n varoista, minkä seurauksena nähtiin tärkeäksi myös yhteisötasolla kiinnittää huomiota tulvavahinkojen
ennaltaehkäisyyn. Tulviin varautumisen tehostamisessa pidetään keskeisenä erillisten
tulvasuojeluprojektien sijaan tulvaongelman lähestymistä kokonaisvaltaisen valumaalueen hoidon kautta, mikä on lähestymistapa myös EY:n vesipolitiikan puitedirektiivissä. Vesistöjen käyttötoimintaa, maankäytön suunnittelua, vesistöjen kestävää
käyttöä ja luonnonsuojelua tulee tarkastella yhdessä. Tulvasuojelun sijaan nähdään
tärkeäksi antaa tulville tilaa sekä oppia elämään tulvien kanssa.
Jos tulvavahinkoja aiotaan jatkossakin korvata EU:n varoista, tulee luoda selkeät
periaatteet korvausten maksamiselle erilaisissa olosuhteissa. Yhtenäisiä korvauskäytäntöjä vaikeuttavat erot kansallisissa korvauskäytännöissä ja tulvavahinkovakuuttamisessa. Tulviin varautuminen ja paikalliset ilmasto- ja maasto-olosuhteet
poikkeavat eri maissa suuresti toisistaan. Esimerkiksi Unkarin pinta-alasta 23 % on
entisiä tulva-alueita ja tästä alasta 97 % on suojattu tulvasuojelupenkerein. Penkereiden takana asuu 2,5 miljoonaa ihmistä, mikä tarkoittaa luonnollisesti suurta vahinkoriskiä penkereiden murtumatapauksessa. Kun penkereiden kunnossapitoon ei ole
riittävästi rahaa, seuraukset voivat olla vastaavia kuin vuonna 2001 Tisza-joella, jolloin vaarallisia kemikaaleja joutui tulvavesien mukaan ja aiheutti laajalti vahinkoja.
Esimerkiksi Alankomaissa on todettu, että vain puolet maan tulvasuojelupenkereistä
on selvästi hyväksyttävässä kunnossa ja ainakin 15 % (noin 500 km) vaatii kunnostamista. Kunnostustöiden on arvioitu kestävän Alankomaissa yli 10 vuotta ja maksavan yli 4 miljardia euroa.
Keski-Euroopassa nähdään tärkeäksi tulvavahinkojen vähentämisratkaisuksi katkaista kierre, jossa uutta asutusta sijoittuu jatkuvasti tulvapenkereiden taakse, mikä
lisää tarvetta vahvistaa ja korottaa penkereitä. Korotetut penkereet taasen lisäävät
turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta asutusta penkereiden takana. Tulvariskialueiden
kartoitusta pidetään EU-maissa erittäin tärkeänä. Tulvakartat tarjoavat tietokannan
riskialueiden sijainnista ja riskien syistä, ja toimivat siten maankäytön ja pelastustoiminnan suunnittelun apuvälineinä. Monessa maassa on havaittu, että päättäjille,
erityisesti tulva-alueiden maankäytöstä vastaaville, pitäisi pystyä tuottamaan nykyistä
enemmän tietoa tulvista ja tulva-alueista. Tulvariskialueilla asuville tulisi suunnata
aktiivista tiedotusta tulvariskin olemassaolosta, ja tällöin tulvakartat ja niiden
mukana jaettava oikea tieto varautumisesta on oleellisen tärkeää, jotta vältetään
paniikkia. Tulvatieto nähdään EU-maissa yleisesti sellaisena ympäristötietona, jota
koskee muun muassa Århusin yleissopimukseen kirjattu julkisuusvaatimus
(Tiedonsaantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus, Århus 25.6.1998; allekirjoittajina 39 valtiota ja Euroopan yhteisö).
Tulva-alueiden ennallistaminen on monissa maissa lisäämässä suosiotaan. Tulvasuojelun lisäksi hankkeilla on luonnon monimuotoisuutta parantava vaikutus, eli
kyseessä on tietynlainen "win-win”-tilanne. Tällaisille hankkeille saadaan rahoitusta
erityisesti niiden tulvasuojelullisten päämäärien vuoksi, kun taas puhtaille ennallistamishankkeille on Keski-Euroopassakin hankala löytää rahoitusta. Toisaalta tällaiselle uuden tyyppiselle tulvasuojelulle ei useinkaan löydy niin hyvin maksajia kuin
perinteisille tulvasuojeluhankkeille, jotka on usein tehty valtion rahoituksella. Tulvatasanteiden ennallistamisen suosiota vähentää myös, että perinteinen tulvasuojelu
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mahdollistaa intensiivisemmän maankäytön. Vaikka tulva-alueiden ennallistaminen
ja tulvavesien pidättäminen valuma-alueella on nähty monin paikoin Euroopassa
tärkeäksi keinoksi helpottaa tulvan kanssa elämistä, EU:n tasollakin korostetaan, että
ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua tulvavahinkojen vähentämiseksi ja myös teknisempiä tulvasuojelumenetelmiä tarvitaan.
EU:n ympäristöministerineuvosto teki lokakuussa 2002 aloitteen EU:n kestävän tulvantorjunnan strategian laatimisesta. Työn saivat tehtäväkseen EU:n komissio ja
jäsenmaiden vesijohtajat. Vuonna 2003 kootaan EU:n jäsenmaissa ja liittyjämaissa
havaitut parhaat käytännöt tulvien ennustamisessa, tulvasuojelussa, tulvantorjunnassa
ja tulvia vähentävässä toiminnassa. Työssä tukeudutaan vahvasti kohdassa 2.2
mainittuihin ECE:n suosituksiin. Samassa yhteydessä tehdään selvitys tulvia koskevasta yhteisölainsäädännöstä ja muun muassa tulvasuojeluun ja tulvantorjuntaan
käytettävissä olevista yhteisön määrärahoista.
EU:n komissio on myös käynnistänyt yhtenäisen toimintasuunnitelman laatimisen
teknologisten ja luonnononnettomuuksien ennaltaehkäisystä, varautumisesta ja torjunnasta. Tarkoituksena on erityisesti yhtenäistää onnettomuusriskien kartoittamista
ja riskialueiden tunnistamista. Keskeisenä pontimena tälle olivat Keski-Euroopan
äskettäiset suuret tulvat. Toimintasuunnitelmassa käsitellään tulvien lisäksi metsäpaloja ja teknologisia uhkia, etenkin teollisuusonnettomuuksia. Komissiolla on tarkoitus antaa asiasta tiedonanto toukokuussa 2003. Komissio kaavailee toteuttavansa
toimintasuunnitelman horisontaalilainsäädännön avulla. Se koskisi riskikarttojen
laatimista ja niistä tiedottamista, pelastussuunnitelmien laatimista, maankäytön suunnittelua ja riskitason alentamiseen tähtääviä toimia. Komissio aikoo antaa ehdotuksensa puitedirektiiviksi vuoden 2004 loppuun mennessä.
EU panostaa merkittävästi tulviin liittyvän tutkimuksen rahoittamiseen 6. tutkimuksen puiteohjelman kohdassa Global change and ecosystems. Lisäksi pyritään siihen,
että tulevaisuudessa pystyttäisiin entistä paremmin kompensoimaan viljelijöille niitä
menetyksiä, jotka aiheutuvat tulvilta suojatun maatalousmaan muuttamisesta takaisin
tulva-alueeksi.
Joulukuussa 2002 Budapestissa pidetyssä tulvavahinkojen ehkäisyä koskeneessa
konferenssissa hyväksyttiin niin sanottu Budapestin aloite, jossa korostetaan tarvetta
käsitellä tulva-asioita laajoina valuma-aluekokonaisuuksina. Alueellisen yhteistyön
merkitys on tässä hyvin tärkeää ja myös maankäyttö tulee ottaa huomioon toimia
suunniteltaessa.

3 Työn lähtökohta ja tavoitteet
3.1 Tulvasuojelun ja tulvantorjunnan nykytila
Tulvasuojeluhankkeiden tavoitteena Suomessa on perinteisesti ollut maatalousmaan
suojaaminen tulvilta. Yleensä tavoitteena on ollut suojata viljelysmaa kesätulvilta ja
useammin kuin kerran 20 vuodessa sattuvilta kevättulvilta. Peltojen suojaaminen sitä
suurempia tulvia vastaan on katsottu kannattamattomaksi. Tulva-alueiden pienentäminen on kasvattanut tavanomaisia tulvia näiden hankkeiden alapuolisella vesistöalueella. Suurilla tulvilla vesi kuitenkin nousee matalien penkereiden yli ja suojatut
alueet toimivat tulva-alueina kuten ennenkin. Tulvasuojelutyöt on toteutettu vesistö-
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jen säännöstely- ja järjestelyhankkeina, joiden pääasiallinen hyötyjä on yleensä ollut
maatalous ja asutus, eräissä tapauksissa myös voimatalous.
Valtion osaksi rahoittamien vesistötöiden painopiste on siirtynyt asteittain maataloudellisesta tulvasuojelusta muihin hankkeisiin. Keskeisiksi tavoitteiksi ovat nousseet
asutuksen suojaaminen tulvilta, vesistörakenteiden ja -säännöstelyjen turvallisuuden
ja toimintavarmuuden parantaminen sekä vanhojen hankkeiden ajanmukaistaminen
ja niistä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Viime vuosina tulvasuojeluhankkeita
on määrätietoisesti kehitetty tulvasuojelu- ja kunnostushankkeiksi, joissa kiinnitetään
erityistä huomiota vesistökunnostukseen, maisemanhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistökuormituksen vähentämiseen. Puhtaasti asutusta palvelevat tulvasuojelutyöt ovat olleet pienehköjä paikallisia, lähinnä pengerryksin toteutettuja hankkeita.
Suuret tulvasuojelutyöt ovat aiemmin olleet yleensä valtion omia investointeja ja
valtio on toiminut hankkeissa myös vesilain mukaisen luvan hakijana. Nykyisin
vesistötöiden rahoitus painottuu Pohjanmaan vielä keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen. Merkittävin jäljellä oleva vesistötyö on Kokemäenjoen keskiosan
ja Loimijoen alaosan tulvasuojelutyö. Lisäksi tehdään pienehköjen kohteiden tulvasuojelutöitä, joissa painottuu samalla vesistön kunnostus ja niin sanottu
luonnonmukainen vesirakentaminen. Kaikkiaan vesistötöiden painopiste on selvästi
siirtynyt toteutettujen hankkeiden käyttöön, hoitoon ja kunnossapitoon.
Rakenteellisen tulvasuojelun lisäksi valtio huolehtii osaltaan myös tulvantorjunnasta
eli jääpato- ja hyydetulvien ennalta ehkäisystä ja tulvanaikaisista torjuntatoimista.
Ennakkotoimenpiteitä ovat jään paksuuden seuranta, jäänsahaukset tätä varten kehitetyllä koneella ja hiekoitukset, jokien virtaamien seuranta, säännöstelyn hoito ja
ohjaus ennakoidun tulvatilanteen mukaan sekä ennakkotiedottaminen. Tulvanaikaisia
tehtäviä ovat muun muassa säännöstelyn hoito ja ohjaus, tulvasuojelurakenteiden
(muun muassa patojen, kynnysten ja pumppaamojen) käyttö, jääpato- ja
hyyderäjäytykset, tulvanaikainen vedenkorkeus- ja virtaamaseuranta, yhteydenpito
asukkaisiin ja muihin viranomaisiin sekä tiedottaminen.
Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnan suunnittelusta ja ennakkoon varautumisesta sekä toteuttavat suurimman osan tulvantorjuntatoimenpiteistä.
Alueellisten ympäristökeskusten resurssit eivät kuitenkaan yksin riitä itse tulvantorjuntatyön toteuttamiseen. Mitä suuremmasta tulvasta on kyse, sitä enemmän
tarvitaan muiden apua. Jo pienilläkin tulvilla käytännön tulvantorjuntatilanteessa
merkittävin yhteistyötaho on pelastusviranomainen, joka vastaa pelastustoiminnasta.
Suurilla tulvilla myös muiden viranomaisten ja tahojen aputyön merkitys on suuri.

3.2 Toimintaa ohjaavat keskeiset säädökset
Tulvasuojelua ja tulvantorjuntaa sivutaan useissa säädöksissä erilaisista lähtökohdista
käsin. Säädöksiä on pyritty tässä ryhmittelemään sen mukaan, koskevatko ne tulvasuojeluun liittyviä toimenpiteitä, viranomaisten tehtäviä tulvantorjunnassa vai edellä
mainittujen toimenpiteiden kustannusten ja tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamista valtion varoista.
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Vaikutuksiltaan vähänkin merkittävämmät vesistössä tehtävät toimenpiteet ja rakenteet edellyttävät vesilain (kohta 3.2.1) mukaista lupaa. Näin ollen vesistöissä tehtävät
tulvasuojelutoimenpiteet mukaan lukien tilapäiset vaarantorjuntatoimet kuuluvat
yleensä vesilain soveltamisalaan. Toisaalta vesilaissa säädetään yleisellä tasolla myös
siitä, miten tulvasuojelunäkökohdat otetaan muussa vesirakentamisessa huomioon.
Vesilain lisäksi on patojen osalta huomattava, että patoturvallisuudesta (kohta 3.2.2)
on säädetty omassa erillislainsäädännössään. Tulvasuojelun huomioon ottamisesta
maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa säädetään puolestaan maankäyttö- ja
rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä (kohta 3.2.3).
Jo edellä mainittuihin lakeihin sisältyy säännöksiä viranomaisten toimivallasta, mutta
tarkemmin viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä tulvasuojelussa ja erityisesti tulvantorjunnassa on säädetty yleisessä pelastuslainsäädännössä (kohta 3.2.4) ja ympäristöviranomaisten osalta ympäristöhallintolaissa (kohta 3.2.5). Poikkeuksellisten
tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on säädetty oma erityislaki (kohta
3.2.6). Tulvasuojelutoimenpiteitä voidaan tehdä valtion työnä tai niiden tekemiseen
voidaan myöntää avustusta vesistötoimenpiteiden tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla (kohta 3.2.7).

3.2.1

Vesilainsäädäntö

Vesilaki (264/1961) tuli voimaan 1.4.1962. Lakia on muutettu useaan otteeseen osittaistarkistuksin. Osa laista on kuitenkin edelleen alkuperäisessä muodossaan. Viimeisin suuri muutos vesilakiin tehtiin ympäristönsuojelulain (86/2000) säätämisen
yhteydessä, kun vesien pilaamisasiat siirtyivät vesilaista ympäristönsuojelulain puolelle. Muun lainsäädännön muutokset sekä yhteiskunnassa ja taloudessa tapahtuneet
muutokset ovat aiheuttaneet tarpeen vesilain tarkistamiseen ja ajanmukaistamiseen.
Tämä tehtävä annettiin toimikunnalle, jonka oikeusministeriö asetti 22.3.2000 maaja metsätalousministeriötä sekä ympäristöministeriötä kuultuaan. Vesilakitoimikunnan toimikausi päättyy 31.5.2004.
Toimikunta päätyi jo työnsä alkuvaiheessa siihen, että vesilaki on kirjoitettava kokonaan uudestaan. Vaikka lain keskeisiä soveltamisperiaatteita eikä soveltamisalaa ole
tarpeen olennaisesti muuttaa, lain ajantasaistamiseksi tarpeelliset uudistukset ovat
niin merkittäviä, ettei niiden toteuttaminen osauudistuksella ole mahdollista tai ainakaan tarkoituksenmukaista. Vesilain 1 ja 2 luvut sisältävät yleiset säännökset vesien
käytöstä ja vesistöön rakentamisesta. Toimikunnan tarkoituksena on kasvattaa näiden
yleisten säännösten käyttöalaa ja rajoittaa hankekohtaista erityissääntelyä.
Vesilain 1 luvun 15 §:n ja 2 luvun 2 §:n mukaan vesistöön rakentamiseen tai aikaisemmin myönnetystä luvasta poikkeamiseen vesioloihin vaikuttavalla tavalla on
hankittava ympäristölupaviraston lupa, jos rakentamisesta tai rakennelman käyttämisestä saattaa aiheutua muun muassa tulvan vaaraa, vahinkoa tai haittaa toisen maalle,
rakennukselle tai muulle omaisuudelle, vaaraa terveydelle tai muulla tavalla loukkausta yleiselle edulle. Maa-alueen muuttamiseksi pysyvästi vesialueeksi sopimuksen
tai suostumuksen perusteella on kuitenkin aina hankittava ympäristölupaviraston
lupa.
Vesistöön tehdyn rakennelman omistaja on velvollinen pitämään rakennelman kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia
vahingollisia tai haitallisia seurauksia (vesilaki 2 luku 31 §). Vesilain nojalla annet-
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tujen säännösten ja määräysten noudattamisen yleinen valvonta kuuluu alueellisille
ympäristökeskuksille (vesilaki 21 luku 1 §).
Nykyisessä vesilaissa ei ole varsinaisia velvoittavia säännöksiä hankkeiden tulvaa
lisäävien ja äärevöittävien vaikutusten kompensoimisesta. Vesilain 2 luvun 3 §:ssä
on tosin todettu muun muassa, että rakentaminen on, jos sen tarkoitus voidaan
saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna, suoritettava siten, ettei rakentamisesta aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä rannan
tai vesialueen omistajalle. On huomattava, että vesilain 1 luvun 15 §:n ja 2 luvun 1
§:n mukaan rakentamiseksi katsotaan myös sellainen maalle rakentaminen, joka voi
aiheuttaa vesistössä vedenjuoksun tai vedenkorkeuden muutoksen. Näin ollen kyseisen säädöksen voidaan katsoa koskevan myös esimerkiksi tien rakentamista.
Vesilaissa maan kuivattaminen on perinteisesti nähty perusoikeutena. Vesilain 6
luvun 1 §:n mukaan ojitus on niin toimeenpantava ja oja siten kunnossa pidettävä,
ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa.
Jos vesilain 11 luvun 13 §:n mukaan vahingon, haitan tai muun edunmenetyksen
ehkäiseminen tai vähentäminen on mahdollista erityisin laittein tai toimenpitein
eivätkä niiden kustannukset suhteettomasti ylitä vahingosta suoritettavan rahakorvauksen määrää, korvausvelvollinen on, milloin se havaitaan kohtuulliseksi, rahakorvauksen sijasta velvoitettava kustannuksellaan tekemään sanotut laitteet ja
suorittamaan vahinkoa ehkäisevät muut toimenpiteet. Näitä säännöksiä olisi
mahdollista soveltaa velvoitettaessa luvan saaja kompensoimaan hankkeen tulvaa
lisääviä ja äärevöittäviä vaikutuksia.
Vesilain 2 luvun vesistöön rakentamista koskevat säännökset ovat suhteellisen tiukkoja pienimuotoisten, tulvavesien lyhytaikaista varastoimista tarkoittavien hankkeiden toteuttamiseen. Kysymys voi olla veden nostamisesta tulvahuipun ajaksi joillekin vähän haittaa kärsiville valuma-alueen osille, kuten niityille, metsäalueille tai
soille, rakentamalla pieni penger ja sen yhteyteen esimerkiksi luonnonmukainen kynnys tai rumpuputki. Ojituskustannuksia vähentävän ja ympäristönsuojelua edistävän
kosteikon toteuttaminen on mahdollista asianosaisten keskinäisellä sopimuksella
(vesilaki 6:3.3).
Vesilakia muutettiin 1.8.1994 alkaen siten, että vesistön säännöstelyjen lupaehtoja
voidaan tarkistaa tietyin edellytyksin vesiympäristölle ja sen käytölle aiheutuvien
huomattavien haittojen vähentämiseksi. Tästä säädettiin vesilain 8 luvun 10 b §:ssä.
Asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen tehtävänä on yhteistyössä eri asianosaisten kanssa selvittää ensin mahdollisuudet säännöstelyn haitallisten vaikutusten
vapaaehtoiseksi vähentämiseksi. Jos vahinkoja voidaan riittävästi vähentää selvitystyössä suunnitellulla tavalla voimassa olevista lupamääräyksistä poikkeamatta, asian
käsittely ympäristölupavirastossa ei ole tarpeen. Jos taas selvitystyö osoittaa, ettei
mahdollisuutta vapaaehtoiseen säännöstelyn kehittämiseen ja haitallisten vaikutusten
riittävään vähentämiseen ole, asia voidaan määräedellytyksin saattaa ympäristölupaviraston käsiteltäväksi, jolloin alueellinen ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
tai kunta voi tarvittaessa hakea lupaehtojen tarkistamista tai uusien määräysten asettamista. Nämä säännökset koskevat soveltuvin osin myös kaikkia vesistön rakentamis- ja järjestelylupia sekä vesivoimalaitoslupia (vesilaki 2:14.3 ja 7:6 a).
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Vesilaki sisältää eräitä alueellista ympäristökeskusta koskevia erityisiä toimivaltuussäännöksiä. Vesilain 21 luvun 3–3b §:n nojalla alueellisella ympäristökeskuksella on
oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan tai vaaran poistamiseksi, jos vesilain
tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesta toimenpiteestä tai
laiminlyönnistä aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai huomattavaa vaaraa toisen omaisuudelle tai tärkeälle yleiselle edulle. Tällöinkin kyseessä tulee aina olla vesilain
vastainen toiminta, eli käytännössä yleensä luvaton rakenne vesistössä tai rakennelman kunnossapitovelvoitteen laiminlyönti.
Vesilain 12 luvun 19 §:n 1 momentin nojalla ympäristölupavirasto voi alueellisen
ympäristökeskuksen hakemuksesta määrätä suoritettavaksi vaaran poistamiseksi tai
vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiä väliaikaisia toimenpiteitä (vaarantorjuntatoimet) muun muassa silloin, jos poikkeuksellisista luonnonoloista aiheutuva tulva
voi aiheuttaa yleistä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taikka suurta vahinkoa
yksityiselle tai yleiselle edulle. Alueellisen ympäristökeskuksen tulee ennen tällaisen
hakemuksen tekemistä saada siihen maa- ja metsätalousministeriön suostumus. Vaarantorjuntatoimista aiheutuneista omaisuutta välittömästi kohdanneista vahingoista
on suoritettava korvaus valtion varoista lukuun ottamatta vesivoiman menetyksestä
aiheutuvia edunmenetyksiä. Tällaista lupaa vaarantorjuntatoimiin on yleisesti kutsuttu vesilain mukaiseksi poikkeusluvaksi.
Vesilain 12 luvun 19 §:n 3 momentin nojalla kuka tahansa vesilain mukaisen luvan
haltija voi hakea ympäristölupavirastolta lupaa tilapäisiin määräyksiin toimenpiteistä,
joihin tulvan, sortuman tai supon vuoksi tai muusta poikkeuksellisesta syystä on kiireellisesti ryhdyttävä luvan saanutta hanketta toteutettaessa. Luvan hakija vastaa toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksistä, jotka on hakemuksesta korvattava.
Vesilain 12 luvun 17 §:n nojalla muun muassa laitoksen tai rakennelman omistajalla
ja asianomaisella valtion viranomaisella on oikeus, milloin se on tarpeen jäätymisestä
tai jäästä johtuvan vahingon tai haitan estämiseksi, räjäyttää jäätä tarpeellista varovaisuutta noudattaen, asettaa tilapäisiä puomeja tai suorittaa muita välttämättömiä
toimenpiteitä. Ennen räjäyttämistä siitä on ilmoitettava asianomaiselle poliisiviranomaiselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle.

3.2.2

Patoturvallisuuslainsäädäntö

Patoturvallisuuslaki (413/1984) ja -asetus (574/1984) tulivat voimaan vuonna 1984.
Lain ja asetuksen toimeenpanoa palvelevat Patoturvallisuusohjeet on viimeksi
uusittu vuonna 1997 (maa- ja metsätalousministeriö 1997). Patoturvallisuuslain piiriin kuuluu lähes 500 vesistö- ja jätepatoa. Alueelliset ympäristökeskukset ovat lain
mukaisia valvontaviranomaisia. Ylin patoturvallisuuden valvonta ja ohjaus kuuluu
maa- ja metsätalousministeriölle.
Patoturvallisuuslaissa viitataan pato-onnettomuuden aikaisen ilmoittamis- ja toimimisvelvollisuuden osalta pelastustoimilain 30 §:ään, jossa säädetään yleisestä
toimintavelvollisuudesta onnettomuuden uhatessa (tarkkaan ottaen patoturvallisuuslain 8 §:ssä viitataan edelleen virheellisesti kumotun palo- ja pelastustoimilain 28
§:ään, uudessa pelastuslaissa vastaava säännös on taas 28 §:ssä). Patoturvallisuuslaissa ei siis säädetä erikseen alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltuuksista
vaara- tai onnettomuustilanteissa.
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Patoturvallisuuslakia sovelletaan patoon, jonka korkeus on vähintään kolme metriä.
Lakia on kuitenkin sovellettava myös matalampaan patoon, jos padolla suljetussa
altaassa on sellaista ainetta, että onnettomuuden sattuessa saattaa aiheutua ilmeinen
vaara ihmishengelle tai terveydelle taikka ilmeinen huomattava vaara ympäristölle tai
omaisuudelle.
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran vähentämiseksi padon omistajan tai haltijan on
laadittava turvallisuustarkkailuohjelma, jonka alueellinen ympäristökeskus hyväksyy.
Tällainen ohjelma on laadittava jokaiselle patoturvallisuuslaissa tarkoitetulle padolle.
Patoturvallisuuslain 9 §:n nojalla alueellinen ympäristökeskus voi määrätä padon
haltijan laatimaan selvityksen padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta. Selvityksessä
esitetään mallilaskelmiin perustuen patojen erityyppisistä sortumista aiheutuvat
tulva-aaltojen etenemiset tulvakarttoina.
Patoturvallisuuslain 9 §:n mukaisesti sellainen patoturvallisuuslaissa tarkoitettu pato,
joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai
terveydelle taikka ilmeisen huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle (niin
sanottu P-pato), otetaan vaarakohteena huomioon pelastuslain 9 §:n ensimmäisessä
momentissa tarkoitetuissa pelastustoimen suunnitelmissa. Patoturvallisuuslain 9 §:n
mukaisesti padon omistaja tai haltija on velvollinen avustamaan pelastusviranomaisia
turvallisuussuunnitelman (nykyisissä Patoturvallisuusohjeissa kohdesuunnitelma)
laatimisessa. Turvallisuussuunnitelmassa tarkastellaan muun muassa vahinkotapauksessa vesistöön ja vesirakenteisiin kohdistettavia toimenpiteitä, hälyttämistä, evakuointia, pelastustoimia, johtokeskuksen ja johtoryhmän muodostamista, liikennejärjestelyjä ja tiedottamista.

3.2.3

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) tuli voimaan 1.1.2000. Sen mukaan rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon,
ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa (116 §).
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan
mukaisesti (119 §). Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä
rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan (20 §). Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin
(21 §). Alueellinen ympäristökeskus edistää, ohjaa ja valvoo tätä toimintaa (18 §) ja
ympäristöministeriölle kuuluu toiminnan yleinen kehittäminen ja ohjaus (17 §).
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus (895/1999) mahdollistavat patoturvallisuusasioiden esille ottamisen silloin, kun padot ovat tai niiden suunnitellaan sijaitsevan kaavaalueilla. Kaavan vaikutusten selvittämisestä on säädetty yksityiskohtaisesti lain 9 §:ssä
ja asetuksen 1 §:ssä. Asetuksen 23 §:ssä on lisäksi sanottu ne tahot, joilta on pyydettävä
lausunto kaavaehdotuksesta. Tulva- ja patoasioita voidaan käsitellä lisäksi lain 66 §:n
mukaisessa alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan välisessä neuvottelussa ja 8 §:n
mukaisessa vuosittaisessa kehittämiskeskustelussa.

3.2.4

Pelastuslainsäädäntö

Tässä raportissa on otettu huomioon hallituksen esitys eduskunnalle pelastuslaiksi
(HE 192/2002 vp) ja sitä koskeva eduskunnan päätös (18.2.2003). Pelastuslailla
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korvataan pelastustoimilaki (561/1999). Laki tulee voimaan 1.1.2004. Nykyisen
pelastustoimilain periaatteet eivät juurikaan muutu uuden lain myötä. Lisäksi tässä
raportissa on otettu huomioon vielä voimassaolevan pelastustoimiasetuksen
(857/1999) periaatteita, koska uusi valtioneuvoston asetus pelastustoimesta on vasta
tekeillä.
Pelastuslain 1 §:n mukaan pelastustoiminnalla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten
lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireellisesti suoritettavia
toimenpiteitä.
Pelastuslakiesityksen perustelujen mukaan onnettomuuksien ehkäisyssä tulee tulipalojen lisäksi ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi ottaa huomioon
räjähdysonnettomuudet, öljy- ja kemikaalivahingot, sortumat, kaasu- ja nestevuodot,
tulvat ja muut luonnononnettomuudet, säteilyvaaratilanteet, henkilöturvallisuus suurissa yleisötilaisuuksissa ja muutkin onnettomuudet siltä osin kuin ne liittyvät pelastusviranomaisen tehtäviin. Vastaava vaatimus on myös nykyisen pelastustoimiasetuksen (857/1999) 13 §:ssä.
Nykyisen pelastustoimiasetuksen 8 §:n mukaan ympäristöviranomaiset huolehtivat
tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta siten, että paloturvallisuus ja muut turvallisuustekijät otetaan huomioon siten kuin siitä erikseen säädetään, sekä antavat asiantuntija-apua pelastustoimenpiteisiin liittyvissä ympäristövahinkojen vaikutusten arvioinnissa.
Pelastusviranomaiset sekä muut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pelastustoimeen
kuuluvia tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laatimaan yhteistoiminnassa
keskenään tarvittavat pelastustoimen suunnitelmat (pelastuslaki 9 §). Pelastusviranomaisten tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden
kehitystä ja siitä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin
onnettomuuksien yleiseksi ehkäisemiseksi ja tarvittaessa tehdä esityksiä muille
viranomaisille (pelastuslaki 20 §). Onnettomuuksien ehkäisyssä tulee ottaa huomioon
muun muassa tulvat ja muut luonnononnettomuudet.
Lääninhallitusten tehtävänä on laatia läänin alueelle pelastustoimen suunnitelmat,
jotka perustuvat alueella oleviin onnettomuusuhkiin, ohjata alueellista ja paikallista
suunnittelua sekä järjestää suuronnettomuuksien torjuntavalmiuden ylläpitämiseksi
harjoituksia (pelastustoimiasetus 5 §).
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto,
laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien
henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät (pelastuslaki 8 §).
Pelastustoimiasetuksen (10 §) mukaisessa pelastussuunnitelmassa on muun muassa
selvitettävä vaaratilanteet ja niiden vaikutukset, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä suunnitelmat toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.
Pelastusviranomaisten toimivaltuuksista säädetään pelastuslaissa. Pelastustoiminnan
johtajalla ja erityisestä syystä myös lääninhallituksella ja sisäasiainministeriöllä on
pelastuslain 45 §:n mukaan oikeus muun muassa evakuoida ihmisiä ja omaisuutta,
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ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle
omaisuudelle ja määrätä antamaan käytettäväksi rakennuksia tai pelastustoiminnassa
tarvittavaa kalustoa, välineitä ja tarvikkeita. Alueen pelastustoimen on korvattava
käyttöön otetulle omaisuudelle näin mahdollisesti aiheutunut vahinko. Lain 46 §:n
mukaan pelastustoiminnan johtajalla on oikeus määrätä onnettomuuspaikalla tai sen
läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö avustamaan pelastustoiminnassa, jos tällä ei
ole pätevää syytä esteenä ja jos avustaminen on välttämätöntä ihmisen pelastamiseksi
tai onnettomuuden torjumiseksi. Pelastusviranomaisella on vastaavassa tilanteessa
oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei muuten ole mahdollista, määrätä onnettomuuskunnassa oleskelevia työkykyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoiminnassa.

3.2.5

Lainsäädäntö ympäristöhallinnosta

Ympäristöhallinnosta annetun lain (55/1995) mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen on huolehdittava sille säädetyistä ja määrätyistä tehtävistä ja toimialallaan
erityisesti muun muassa valvottava yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa, ehkäistävä
ja torjuttava ympäristövahinkoja ja haittoja sekä huolehdittava vesistöjen käyttö- ja
hoitotoiminnasta ja tulvasuojelusta. Laissa ei ole mainittu tulvantorjuntaa, mutta
ympäristövahinkojen ja -haittojen ehkäisemisen ja torjunnan on tulkittu tarkoittavan
myös tulvantorjuntaa. Lain mukaan Suomen ympäristökeskus alansa tutkimus- ja
kehittämiskeskuksena muun muassa seuraa ja arvioi vesivaroja sekä kehittää, arvioi
ja soveltaa vesivarojen käyttöä ja hoitoa tukevia malleja ja menettelytapoja sekä
tuottaa asiantuntijapalveluja sitä ohjaaville ministeriöille ja alueellisille ympäristökeskuksille. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa ja voivat määrätä alueellisen ympäristökeskuksen hoitamaan tehtäviä myös
ympäristökeskuksen toimialueen ulkopuolella. Vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät
mukaan lukien tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatehtävät kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

3.2.6
Lainsäädäntö poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (284/1983)
tuli voimaan 1.4.1983. Sen mukaan vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheutuneet
vahingot ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi
tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan korvata valtion varoista.
Korvausten suorittamista varten otetaan valtion talousarvioon vuosittain 841 000
euron siirtomääräraha. Jos tulva aiheutuu vesilain tai muun lain vastaisesti suoritetusta toimenpiteestä, ei tulvan aiheuttamia vahinkoja korvata tämän lain mukaisesti.
Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka on aiheutunut:
•

kasvaville, korjuuvaiheessa oleville tai korjatuille puutarhatuotteille, mikäli
vahinkoa ei korvata satovahinkolain (530/1975) mukaisesti, tai korjatulle
sadolle,

•

kasvavalle puustolle,

•

yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille,

•

rakennuksille tai rakennelmille,

•

välttämättömälle kotitalousirtaimistolle tai
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•

ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle
irtaimistolle.

Korvausta voidaan maksaa myös vahingosta, joka aiheutuu viljelijälle tulvan takia
kylvämättä jäämisestä, sekä niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet edellä tarkoitettujen vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Korvausta ei makseta, jos tulvan aiheuttama vahinko olisi tulvan sattuessa ollut vahingonkärsijän kohtuullisin toimenpitein estettävissä tai jos vahinko on vähäinen. Korvausta voidaan maksaa luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle sekä asunto-osakeyhtiölle, asunto-osuuskunnalle ja asuntotuotantoa varten perustetulle kiinteistöyhtiölle ja yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitetulle tiekunnalle. Korvausta voidaan myöntää enintään 80 % arvioiduista vahinkojen ja niiden estämiseksi tai
rajoittamiseksi tehtyjen toimenpiteiden kustannusten määrästä.
Asetuksessa poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
(93/1995) on annettu tästä asiasta ja korvaushakemusten käsittelystä tarkempia määräyksiä.
Tulvan sadolle aiheuttama vahinko arvioidaan noudattaen soveltuvin osin, mitä satovahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (530/1975) on säädetty. Asiasta on
annettu uusi laki (1214/2000) ja siihen liittyvä asetus. Ne tulevat voimaan 15.4.2003.

3.2.7

Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:ssä säädetään yleisesti vesivaratoimenpiteiden tukemisesta tekemällä niitä valtion työnä tai myöntämällä niiden
toteuttamiseen avustusta valtion varoista. Lain nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksessa vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001) säädetään tarkemmin
vesistötoimenpiteiden tukemisen edellytyksistä, tuen osuudesta toimenpiteen kokonaiskustannuksista ja tuen myöntämisessä alueellisissa ympäristökeskuksissa noudatettavasta menettelystä.
Asetuksen nojalla tukea voidaan myöntää muun muassa toimenpiteelle, jonka tarkoituksena on tulvista vesistössä tai sen ranta-alueilla aiheutuvan vaaran, haitan tai
vahingon vähentäminen. Esimerkkinä tällaisesta 2 §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä
voisi olla tulvavahinkojen vähentämiseksi tarpeellinen rannan pengerrys tai jokiuoman perkaus. Tuettavan toimenpiteen tarkoituksena voi 2 §:n mukaan olla myös
vesistön monipuolisen käytön sekä hoidon edistäminen, minkä on ajateltu kattavan
esimerkiksi tulvasuojelun kannalta tarkoituksenmukaisen kosteikon rakentamisen
silloin, kun tätä varten ei myönnetä muuta tukea.
Vesistötoimenpiteiden tukemisen edellytyksenä asetuksen 3 §:ssä on muun muassa,
että toimenpiteen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Hyötyjen arvioinnissa tulisi hyödyt ymmärtää laajasti ja ottaen huomioon
kohdealueen tuleva kehitys. Esimerkiksi viljelysalueiden tulvasuojelutoimenpiteen
hyötyalueen tulisi olla ominaisuuksiltaan sellainen, että sen jatkuva viljely on tarkoituksenmukaista ja todennäköistä. Tuen määrää 5 §:n mukaisesti harkittaessa tulee
puolestaan ottaa huomioon hyödynsaajan oma vastuu toimenpiteen kustannuksista.
Esimerkiksi asutuksen tulvasuojelutoimenpiteitä tuettaessa olisi näin ollen otettava
huomioon, missä määrin suojattavaa rakennuskantaa on sijoitettu tulvan vaaran alaisella alueella alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden alapuolelle.
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3.3 Tulvasuojelun ja tulvantorjunnan ongelmat
Erityisesti rakentaminen tulvan vaaran alaisille alueille on lisännyt tulvavahinkoriskiä. Tämä käy selvästi ilmi siitä, että Suurtulvaselvityksessä yli puolet vahingoista
muodostui rakennusvahingoista. Tavanomaisemmillakin tulvilla rakennusvahingot
ovat suuria. Keskimäärin kerran 20 vuodessa tai sitä harvemmin toistuvien tulvien
vahingoista on ollut vuosina 1981–1997 rakennusvahinkoja 32 %.
Vesistöalueilla on suuri määrä erilaisia rakenteita, joilla on vaikutusta tulvan kehittymiseen, tulvariskiin ja tulvan torjuntaan. Monet tulvasuojelurakenteet ovat ikääntymässä ja peruskorjaukset ovat monin paikoin ajankohtaisia rakenteiden pitämiseksi
toimintakunnossa. Lisäksi tulee selvittää olosuhteiden muutoksien, erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta pystytään ennakoimaan niistä mahdollisesti johtuvia
rakenteiden mitoitusten ja muiden varautumistoimien tarkistamistarpeita.
Tulvantorjunta- ja pelastustoiminnassa ongelmana on voimavarojen riittämättömyys.
Tavanomaisten tulvien kanssa on kuitenkin tähän asti selvitty ilman kovin suuria
ongelmia. Tulvantorjuntavalmiudessa on suuria eroja eri puolilla maata. Pohjanmaalla ja Lapissa valtion velvoitteet luvanhaltijana ja vuosittain sattuvat tulvat pitävät kohtuullista valmiutta yllä, mutta muilla alueilla valmiudessa saattaa olla paljonkin parannettavaa. Rakennuttamisen lisääminen ja näihin tehtäviin käytettävissä olevien ympäristöhallinnon voimavarojen vähentyminen lisäävät ongelmaa. Poikkeuksellisilla tulvilla tulvantorjunta edellyttää tehokkaampia toimia kuin millä
tavanomaisten tulvien aikana on totuttu selviytymään.
Alueelliset ympäristökeskukset ovat tulvantorjunnassa läheisessä yhteistyössä
pelastusviranomaisen kanssa. Yhteistyö on muovautunut käytännön tarpeiden mukaiseksi ja vaihtelee eri puolilla maata. Yhteistyö on sujunut hyvin, mutta jonkinasteista
epäselvyyttä on siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kenellekin. Tehtävien ja vastuunjaon
selkiinnyttämisen tarvetta korostaa kummankin viranomaisen niukat käytettävissä
olevat voimavarat.
Onnistuneen tulvatorjuntatyön uhkana on osaavien henkilövoimavarojen väheneminen nykyisten työntekijöiden eläkkeelle siirtymisen ja uuden henkilöstön vähäisen
palkkaamisen vuoksi. Tulvantorjuntatehtävät opitaan käytännön työssä, joten osaamisen säilyttämiseksi tulisi turvata riittävät voimavarat ja mahdollisuudet uusien
työntekijöiden palkkaamiseen niin, että eläkkeelle siirtyvät ehtivät perehdyttää heidät
tehtäviin.
Tulvasuojelussa ja tulvantorjunnassa esiintyviä ongelmia käsitellään tarkemmin toimenpide-ehdotusten yhteydessä luvuissa 4–10.

3.4 Työryhmän tavoitteet
Tulvat edellyttävät etenkin Länsi- ja Pohjois-Suomen jokivesistöissä vuosittain toimenpiteitä, joiden myötä viranomaisille ja muillekin asianosaisille on kertynyt osaamista. Tavanomaisten tulvien kanssa onkin onnistuttu selviämään suhteellisen vähäisin vahingoin. Suuria tulvia Suomessa ei ole ollut pitkiin aikoihin, mikä on voinut
johtaa väärään turvallisuuden tunteeseen. Keski-Euroopan ja Ruotsin tulvat viime
vuosina ja omatkin kokemuksemme läheltä piti -tilanteista ovat kuitenkin antaneet
aiheen arvioida tilannetta ja kehittämistarpeita. Rankkoja sateita voi esiintyä meillä-
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kin. On hyvä varmistaa, että varautumisemme suuriin tulviin on asianmukaista ja
mahdollisesti muuttuneet tai muuttuvat olosuhteet otetaan oikealla tavalla huomioon.
Suomessakin sääolosuhteet mahdollistavat pahat tulvat. Niihin riittäisi esimerkiksi
kohtuullisen runsas lumipeite, joka sulaisi vasta myöhään keväällä kohtalaisen vesisateen avustuksella ja nopeasti. Melko tasaiset maat sekä suot ja järvet hidastavat ja
tasaavat kuitenkin tulvia, mikä antaa aikaa varotoimiin. Ilmaston lämpenemisen on
arvioitu meillä kasvattavan merkittävästi etenkin syys- ja talvikauden sademääriä.
Syystulvat ja talvilämpötilojen nousun myötä myös Etelä- ja Keski-Suomen vesistöjen talvitulvat siis kasvaisivat. Koska Pohjois-Suomeen voisi kertyä nykyistä paksumpi lumipeite, kevättulvat saattaisivat siellä kasvaa ilmaston lämmetessä. Loppukesällä ja alkusyksystä sateen aiheuttaman tulvan hallinta saattaa olla hankalaa,
koska säännöstellyt järvet ja tekoaltaat ovat virkistyskäytönkin takia tuolloin täynnä.
Pelivaraa on siis rajoitetusti. Ilmasto-olojen on myös arvioitu äärevöityvän. Nyt
todella harvinaiset ilmiöt eivät vastedes ehkä olekaan niin harvinaisia.
Kaikkien ajateltavissa olevien tilanteiden varalta ei voida varustautua siten, ettei vesi
aiheuttaisi vahinkoja. Tulee suunnitella jo etukäteen, kuinka pitää toimia silloin, kun
vettä on enemmän kuin pystytään hallitusti ohjailemaan. Olemme siinä suhteessa
paremmassa asemassa kuin useat Keski-Euroopan maat, että meillä tulville alttiita
alueita ei ole jouduttu ottamaan niin tehokkaaseen käyttöön kuin etelämpänä on
tehty. Meillä on siis tilaisuus vielä rajoittaa merkittävästi tulvista aiheutuvia vahinkoja. Ajoissa tehty maankäytön ohjaus ja rakentamisen oikea suunnittelu on järkevämpää ja huomattavasti edullisempaakin kuin väärään paikkaan rakennettujen asutuskeskusten tai teollisuuslaitosten siirtäminen muualle tai riittävän tulvasuojelun
varmistaminen jälkikäteen.
Suurtulvatyöryhmä asetti jo työskentelynsä alkuvaiheessa tavoitteet, joihin toimenpide-ehdotuksilla pyrittäisiin. Nuo tavoitteet ovat olleet työskentelyn jäsentäjinä ja
myös tämä loppuraportti on ryhmitelty niiden mukaisesti. Tavoitteet ovat:
1. Vähennetään nykyisille rakennuksille, rakenteille ja toiminnoille tulvista
aiheutuvia vahinkoja.
2. Tulva-alueille ei sijoiteta uusia rakennuksia, rakenteita eikä muita toimintoja
niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa.
3. Vesistörakenteet ovat toimivia ja turvallisia.
4. Tulvantorjunta ja pelastustoiminta toimivat suurilla tulvilla.
5. Tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa hyödynnetään ajanmukaisia menetelmiä.
6. Vesistöissä ja niiden valuma-alueilla tehtävissä toimenpiteissä pyritään tulvariskien vähentämiseen.
7. Turvataan toimenpide-ehdotusten täytäntöön panemiseksi tarvittavat voimavarat ja osaaminen.
Toimenpide-ehdotusten ja niitä täsmentävien tehtävien täytäntöönpano koskettaa
monia asianosaisia. Siinä tarvitaan yhteistyötä, neuvontaa, kannustamista sekä lainsäädännöllisen ja rahoitus- ja osaamisperustan luomista. Valtion viranomaisia koskevat toimenpide-ehdotukset toteutetaan valtioneuvoston ministeriöille antamien menokehysten ja valtion talousarvioissa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Viranomaisten vastuulle osoitettujen tehtävien toteutuminen edellyttää monissa tapauksissa riittävien määrärahojen osoittamisen lisäksi määrätietoista tavoitteiden asettamista hallinnon ohjauksessa. Ehdotusten täytäntöönpanosta aiheutuu kustannuksia
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myös tulva-alueilla sijaitsevien toimintojen vastuutahoille, vesistörakenteiden omistajille ja kunnille. Kustannusten tarkka arvioiminen on kuitenkin mahdollista vasta,
kun suunnitelmat ja ohjelmat tarvittaviksi toimiksi ovat valmistuneet. Suuriin tulviin
varautuminen tässä ehdotetuin keinoin parantaa tulvantorjuntatoiminnan sujuvuutta
ja toimintamahdollisuuksia myös tavanomaisilla tulvilla.
Suurtulvatyöryhmän ehdotukset olisi syytä soveltuvin osin ottaa huomioon myös
valmisteltaessa hallinnonalojen strategioita yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamiseksi sekä niihin liittyviä kehittämisohjelmia.

4 Nykyisille rakennuksille, rakenteille ja
toiminnoille tulvista aiheutuvien vahinkojen
vähentäminen
4.1 Nykytila
Suurtulvaselvityksessä (Ollila ym. 2000) on tarkasteltu pahimpia yksittäisiä vahinkokohteita suurella tulvalla, jonka toistumisaika on keskimäärin kerran 250 vuodessa.
Erittäin suuria vahinkoja on arvioitu aiheutuvan Lounais-Suomessa Porin kaupungin
alueella lähinnä teollisuudelle, Kaakkois-Suomessa Lappeenrannan-Imatran alueen
teollisuudelle sekä Länsi-Suomessa Kyrönjoen vesistöalueella ja Laihianjoen keskiosalla lähinnä asutukselle ja maataloudelle. Huomattavan suuria vahinkoja aiheutuu
myös muun muassa Salon, Kuusankosken, Kuopion, Rovaniemen ja Tornion
kaupunkien yhdyskunnille ja teollisuudelle.
Vuonna 2002 alueelliset ympäristökeskukset tekivät Suurtulvatyöryhmän pyynnöstä
täydentäviä arvioita kiireellisimmistä toimenpiteistä torjuntavalmiuden parantamiseksi
suurilla tulvilla. Tehdyt selvitykset ovat laajuudeltaan, sisällöltään, yksityiskohtaisuudeltaan ja laadultaan vaihtelevia. Selvitysten lisäksi Suurtulvatyöryhmä pyysi kutakin
alueellista ympäristökeskusta laatimaan arvion merkittävimmistä vahinkokohteista
tärkeysjärjestyksessä ympäristökeskuksen alueella. Merkittävimmät vahinkokohteet on
lueteltu liitteessä 1.
Suurtulvatyöryhmä on asutuksen osalta tarkastellut tulvaa, jonka toistumisaika on
keskimäärin kerran sadassa vuodessa. Tuollaisen tulvan aiheuttamat vahingot kohdistuvat samoille alueille, jotka on todettu vahinkokohteiksi myös Suurtulvaselvityksessä,
mutta vahingot ovat vain vähäisempiä. Esimerkkinä voidaan mainita, että Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tulva, jonka toistumisaika on suurempi kuin 20 vuotta
mutta korkeintaan 100 vuotta, aiheuttaisi vahinkoja ainakin yhdeksän taajaman alueella:
Himangan keskusta, Ilmajoen keskusta, Lapuan keskusta, Jalasjärven keskusta, Merikaarron taajama Vähässäkyrössä, Isonkyrön keskusta, Vimpelin keskusta, Laihian keskusta ja Alavetelin taajama Kruunupyyssä. Viimeksi mainittuun taajamaan kohdistuu
myös jääpatouhka.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella vastaava tulva aiheuttaisi vahinkoja kuuden taajaman alueella. Osaa Alavieskan ja Nivalan keskustasta uhkaa jääpatovaara, jota torjutaan vuosittain jään sahauksilla. Pyhäjoen, Merijärven, Kiimingin
ja Pudasjärven kuntakeskuksille aiheutuisi tulvavahinkoja ilman jääpatojakin. Yksit-

28
täisiä asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja Pohjois-Pohjanmaan vahinkoalueilla
on seuraavasti: Kala- ja Vääräjokivarressa 40–50 asuinrakennusta sekä Pyhäjoen ja
Siikajoen varrella, niin sanotulla Lakeuden alueella, Oulujoen sivujokien, Kiiminkijoen ja Iijoen sivujokien varrella ja Oijärven taajamassa yhteensä 100–150 rakennusta.
Lisäksi maataloudellisten tulvasuojelupenkereiden takana on yksittäisiä taloja ja taloryhmiä, joille aiheutuisi kerran sadassa vuodessa toistuvalla tulvalla vahinkoja.
Keski-Pohjanmaalla Himangan kunnassa sijaitsee Lestijoen alaosan järjestely-yhtiön
pengerrysalue, jolla on 1980-luvulla tulvasuojelua tehostettu peltojen suojaamiseksi
keskimäärin kerran 30 vuodessa esiintyviltä tulvilta. Pengerrysalue sijaitsee niin
lähellä taajamaa, että sille on kaavoitettu ja rakennettu myös asuintaloja. Alueella on
noin 10 000 kerrosneliömetriä huomattavan tulvanuhan alaisia asuinrakennuksia
käsittäen rakennuskaava-alueen ja muutamia yksittäisiä taloja ja taloryhmiä, yhteensä
ainakin 7 rivitaloa ja 20 omakotitaloa.
Kyrönjoella ja Lapuanjoella on myös sellaisia maatalouden pengerrysalueita, joilla
on asuinrakennuksia ja joille kuitenkin tulvavesi lupapäätösten mukaan tulee laskea,
mikäli tulva on harvinaisempi kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa esiintyvä tulva.
Näillä alueilla on yksittäisiä taloja ja taloryhmiä Kyrönjoen alueella yhteensä 50–60
ja Lapuanjoella noin 15. Tällaisilla alueilla asumiseen kohdistuu huomattavaa haittaa, vaaraa ja epävarmuutta.
Kaupunkimaisen asutuksen lisääntyessä päällystettyjen ja vettä läpäisemättömien
pintojen osuus kasvaa. Lisääntynyt läpäisemätön pinta-ala yhdessä valuntaa kiihdyttävien teknisten rakenteiden kuten ojien ja sadevesiviemäreiden kanssa lisää pintavalunnan määrää ja nopeuttaa veden virtausta. Rakennetuilla ja päällystetyillä alueilla pintavalunnan määrä ja virtaamahuiput suhteessa valuma-alueen kokoon ovat
siten suurempia kuin muualla. Kaupunkialueelle sattuva rankkasade voi aiheuttaa
tulvimista sekä puroissa ja ojissa että kaduilla sadevesiviemäreiden kapasiteetin ylityttyä. Kaupungeissa toteutetut rakennushankkeet, vettä läpäisevien pintojen muuttaminen vettä huonosti tai ei ollenkaan läpäiseviksi ja alueiden kuivatus ovat saattaneet myös lisätä kaupunkialueiden uomien tulvaherkkyyttä. Rankkasateiden taajamissa aiheuttamien tulvavahinkojen selvittämiseksi on suunnitteilla käynnistää
kuntien ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä selvitys, jossa asiaa tarkastellaan
valittavissa esimerkkikunnissa.

4.2 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 1
Tavoite: Vähennetään nykyisille rakennuksille, rakenteille ja toiminnoille tulvista aiheutuvia vahinkoja.
Toimenpide-ehdotus 1: Laaditaan yleissuunnitelmat suurista tulvista
aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi merkittävillä vahinkokohteilla.
Suurtulvaselvityksen (Ollila ym. 2000) mukaan Suomessa on suuri määrä sellaisia
tulvavahinkoalueita, joissa vahingot ovat jopa kymmeniä miljoonia euroja, mutta
joissa ei ole toistaiseksi selvitetty mahdollisuuksia tulvavahinkojen vähentämiseksi.
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Tulvatilanteessa ei enää ehditä selvittää erilaisia vahinkojen vähentämisvaihtoehtoja,
joten niitä tulisi arvioida etukäteen ja tehdä tarpeellisia ennakkotoimia ja suojaamistoimia.
Rakenteiden ja rakennusten käyttöikä huomioon ottaen olisi perusteltua, että alueella,
jonne nousee keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva tulva, tulvasta merkittäviä vahinkoja kärsivät rakenteet ja rakennukset suojattaisiin. Erityisen tärkeiden
kohteiden sijainti tulee tarkastella myös harvinaisempien tulvien osalta. Tällaisiksi
erityisen tärkeiksi kohteiksi, joiden osalta tulee tarkastella suurempaa varmuustasoa,
on katsottava muun muassa:
•

vaarallisia aineita käsittelevät ja varastoivat laitokset,

•

kemianteollisuus,

•

veden- ja jätevedenkäsittelylaitokset,

•

liikenneyhteydet joissakin tapauksissa (esimerkiksi kulkuyhteydet padolle),

•

viestiyhteydet (esimerkiksi kaapelit, linkit),

•

kaatopaikat (myös vanhat) joissakin tapauksissa (merkittävä ympäristöriski,
ongelmajätteet),

•

sairaalat,

•

evakuointipisteet (esimerkiksi koulut) sekä

•

sähkönjakelukohteet ja muuntamot.

Koska kaikkien toimintojen suojaamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia eikä se
ole tarpeellistakaan, tulisi tarvittavat toimenpiteet priorisoida erityisissä yleissuunnitelmissa. Yleissuunnitelmien laatiminen edellyttää yleispiirteistä tulva-alueiden kartoittamista sekä riskikohteiden tunnistamista. Yleissuunnitelmissa tulisi arvioida
mahdollisuudet pysyviin tulvasuojelurakenteisiin, tilapäisiin rakenteisiin sekä tilapäisiin toimenpiteisiin, kuten juoksutusmuutoksiin, sekä arvioida kuhunkin riskikohteeseen soveliain vaihtoehto. Suojaamistasoa ja -keinoja harkittaessa tulee lisäksi
arvioida mahdollisten vahinkojen suuruus suhteessa suojaamisesta aiheutuviin
kustannuksiin. Joillekin rakenteille aiheutuvat vahingot voivat olla niin pieniä, ettei
suojaamista kannata tehdä. Samoin joitakin toimintoja voidaan tulvatilanteessa keskeyttää ilman, että siitä aiheutuu suuria taloudellisia vahinkoja tai riskejä ympäristölle tai terveydelle.
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4.3 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
4.3.1

Tulva-alueiden kartoitus

TEHTÄVÄ 1.1
Nykyiset tiedot 100 ja 250 vuoden toistuvuusaikoja vastaavista tulvavedenkorkeuksista kerätään yhtenäiseen paikkatietopohjaiseen tietojärjestelmään,
josta ne ovat tarpeen mukaan käytettävissä tulva-alueiden tarkasteluun ja
yleispiirteisten tulvakarttojen laatimiseen. Tulvantorjuntatoimien ja
tulvavahinkojen kannalta tärkeimmille vesistökohteille laaditaan yksityiskohtaisia, korkeusmalleihin perustuvia tulvakarttoja.
Suurtulvaselvityksen (Ollila ym. 2000) vahinkoarvioita varten määritettiin lähes 350
vedenkorkeusasemalle ja lähes 300 virtaama-asemalle käytettävissä olevien havaintotietojen perusteella keskimäärin kerran sadassa vuodessa ja kerran 250 vuodessa
toistuvat suurimmat vedenkorkeuden ja virtaaman arvot. Lisäksi alueelliset ympäristökeskukset laativat arvioita omilta vedenkorkeus- ja virtaamahavaintopaikoiltaan.
Hyvin monilta järviltä ja jokiosuuksilta oli käytettävissä aiemmin laadittuja vahinkokäyriä ja havaittuja vedenkorkeustietoja suurista tulvista. Näiden tietojen perusteella
alueelliset ympäristökeskukset määrittivät vahinkoarviot 250 vuoden toistumisaikaa
vastaavassa tulvatilanteessa. Ympäristökeskukset ovat myös antaneet yksittäisiä lausuntoja sekä yleissuosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista.
Kaikki edellä mainitut tiedot, jotka sisältävät noin 100 ja 250 vuoden toistumisaikoja
vastaavia arvioituja vedenkorkeuksia, tulisi koota yhtenäiseen paikkatietopohjaiseen
tietojärjestelmään, jolloin ne olisivat tarpeen mukaan käytettävissä tulva-alueiden
yleispiirteiseen tarkasteluun. Tiedot olisi syytä koota ensi tilassa. Tämä varmistaisi,
että nykyinen tieto tulvavedenkorkeuksista olisi käytettävissä niihin tarkoituksiin,
joissa tällaista tietoa voidaan hyödyntää.
Tulvakartat välittävät tietoa tulva-alueiden laajuudesta ja tulvariskialueista erisuuruisilla tulvilla. Suomessa on joillakin alueilla piirretty kartalle isoilla tulvilla muodostuneita tulva-alueita. Työ ei kuitenkaan ole ollut järjestelmällistä, vaan toteuttamismenetelmä ja kuvattujen tulvien suuruus on vaihdellut tapauskohtaisesti. Tulva-alueiden määritys on perustunut maastohavaintoihin tai ilmakuviin. Muissa maissa
käytettäviä tulvakartoitusmenetelmiä on myös selvitetty.
Yleispiirteiset tulvakartat
Edellä kuvatulla tavalla tietojärjestelmään koottavien ja muiden tulvavedenkorkeustietojen sekä mahdollisesti jokivesistöihin laadittujen virtausmallien avulla tulisi laatia yleispiirteiset tulvakartat (HW 1/100 ja HW 1/250) ainakin niille vesistöille, joissa
suuret tulvat aiheuttavat merkittäviä tulvavahinkoja (ne liitteen 1 alueet, joille ei
lähivuosina laadita yksityiskohtaista tulvakarttaa). Ellei tarkempia maanpinnan korkeustietoja ole käytettävissä, tällaisten tulvakarttojen laatimisessa voidaan käyttää
Maanmittauslaitoksen korkeusmallia, joka kattaa koko Suomen alueen. Se on peruskartan korkeuskäyristä ja vesialueiden rantaviivoista kolmioverkkointerpoloinnilla
laskettu ruutumalli, jossa ruudun koko on 25 m x 25 m ja jonka korkeustietojen keskivirhe on asiasta tehdyn selvityksen mukaan 1,76 metriä. Useilla karttalehdillä kor-
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keusvirheen todettiin olevan 5–10 metriä. Maanmittauslaitos on aloittanut maastotietoaineistojen perusparannuksen, jonka yhteydessä myös korkeustietojen tarkkuutta
parannetaan. Samalla ainakin osasta rakennuksia kirjataan tietokantaan kivijalan korkeusasema.
Edellä mainittuun korkeusmalliin perustuvien tulvakarttojen tarkastelumittakaava saa
olla korkeintaan noin 1:50 000, mieluiten sitä pienempi. Ympäristökeskukset voivat
valita tulva-alueiden tarkastelumittakaavan käytettävissä olevien korkeus- ja muiden
tietojen tarkkuuden perusteella. Suurtulvatyöryhmän arvion mukaan 1:100 000 –
1:250 000 mittakaava riittää useisiin työryhmän ehdottamien tehtävien mukaisiin
tarkoituksiin. Karttojen laatiminen tietokantoihin sisältyvien tietojen pohjalta mahdollistaa karttojen joustavan tarkentamisen sitä mukaa kuin tarkempaa tietoa tulee
käyttöön.
Yleispiirteiset tulvakartat olisivat hyödynnettävissä ainakin tehtävän 1.2 mukaisessa
riskikohteiden suuntaa-antavassa määrittelyssä ja tehtävän 1.3 mukaisessa vahinkojen rajoittamista koskevien yleissuunnitelmien laatimisessa. Yleispiirteisiä tulvakarttoja voidaan lisäksi hyödyntää muun muassa:
•

tulvatiedottamisessa,

•

uusien ympäristön kannalta riskialttiiden toimintojen sijoittamisessa,

•

yleispiirteisessä maan käytön suunnittelussa,

•

yhteiskunnan kannalta tärkeiden toimintojen tai laitosten (esimerkiksi sairaalat,
vanhainkodit ja koulut) sijoittamisessa ja

•

yleispiirteisessä pelastustoiminnan suunnittelussa.

Yleispiirteisten tulvakarttojen epätarkkuus on kuitenkin otettava huomioon, eikä niitä
tule sellaisenaan käyttää yksittäisten kiinteistöjen tulvariskin arvioimiseen. Jos tiedon
luotettavuustaso arvioidaan hyvin alhaiseksi, toistumisajasta voidaan ilmoittaa vaihteluväli.
Yksityiskohtaiset tulvakartat
Maankäytön, tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan tarkkaan suunnitteluun tärkeimmillä tulvavahinkoalueilla tarvitaan yksityiskohtaisia, tarkkaan korkeusmalliin pohjautuvia tulvakarttoja, joilla esitetään, mitkä alueet jäävät veden alle esimerkiksi 100
ja 250 vuoden toistumisaikoja vastaavilla tulvilla. Tulvakarttaan voidaan paikkatietojärjestelmien avulla liittää monia tietoja tulva-alueesta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rakennusrekisterin tiedot asuin-, loma- ja muista rakennuksista sekä tiedot
maankäytöstä. Näiden tietojen ja tulva-aluetietojen avulla on mahdollista tarkentaa
vahinkoarvioita sekä parantaa tulviin varautumista vahinkojen vähentämiseksi.
Vuonna 2003 olivat käynnissä yksityiskohtaisen tulvakartoituksen esimerkkihankkeet Rovaniemen ja Porin alueilla.
Yksityiskohtaisten tulvakarttojen avulla torjuntatoimet voidaan kohdistaa vahinkojen
kannalta kriittisimpiin kohteisiin. Esimerkiksi kulkuyhteyksien käytettävyys voidaan
selvittää silloin melko pienellä työmäärällä. Yksityiskohtaisia tulvakarttoja voidaan
käyttää apuna myös tilapäisten tulvantorjuntatoimien ja muiden tulvavahinkoja
vähentävien toimenpiteiden tarkkaan suunnitteluun.
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Yksityiskohtaisia tulvakarttoja voidaan käyttää muun muassa:
•

tulvariskien arviointiin,

•

tiedottamiseen,

•

maankäytön suunnitteluun (asemakaavoitus),

•

evakuointien suunnitteluun,

•

tulvantorjuntatoimien suunnitteluun (muun muassa tilapäisten tulvasuojelurakenteiden sijoittaminen),

•

pelastustoiminnan ja väestönsuojelutoimien suunnitteluun (muun muassa
evakuointi, käytettävissä olevien kulkuyhteyksien selvittäminen),

•

ympäristön kannalta riskialttiiden toimintojen ja esimerkiksi vaarallisten aineiden varastojen sijainnin suunnitteluun ja tarkasteluun,

•

pelastustoimilain mukaisten erityiskohteiden suunnitteluun ja tarkasteluun,

•

kulkuyhteyksien (tiet, rautatiet, lentokentät) suunnitteluun ja käytettävyyden
arviointiin sekä

•

teknisten infrastruktuuriverkostojen (sähkö-, vesihuolto-, viesti-, lämpö- ja
muut verkostot) suunnitteluun ja toimivuuden arviointiin.

Alueelliset ympäristökeskukset ovat alustavasti arvioineet, mille kohteille tulisi laatia
yksityiskohtaiset tulvakartat. Näistä kohteista tulee selvittää nykyiset tiedot ja tärkeys
suurista tulvista aiheutuvien vahinkojen kannalta sekä arvioida tulvakartan laatimisen
kustannukset. Näiden tietojen perusteella tulee harkita, missä järjestyksessä tulvakartat laaditaan. Lisäksi tulee seurata tulvakartoitusmenetelmien kehitystä ja kansainvälisiä kokemuksia, jotta tulvakartoitusten kustannustehokkuutta voitaisiin edelleen parantaa.
Liitteessä 2 on esitetty yksityiskohtaisen tulvakartan laatimiseen käytettäviä menetelmiä. Esimerkki tällaisesta tulvakartasta on liitteenä 3.

4.3.2

Riskikohteiden kartoitus

TEHTÄVÄ 1.2
Tarkennetaan selvityksiä siitä, mitä asutusta ja muita tulvista kärsiviä toimintoja on alueilla, joille nousee keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva
tulva (HW 1/100), ja mitä erityisen tärkeitä kohteita, kuten vaarallisia aineita
käsitteleviä laitoksia on alueilla, joille nousee sitäkin harvinaisempi, esimerkiksi keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva (HW 1/250).
Kriittisten toimintojen kartoitus on jatkotyötä Suurtulvaselvitykselle ja alueellisten
ympäristökeskusten vuonna 2002 tekemille arvioille kiireellisimmistä toimenpiteistä
torjuntavalmiuden parantamiseksi suurilla tulvilla. Vaikka niiden sisältö ja tarkkuus
vaihtelevatkin alueittain, ne tarjoavat kuitenkin hyvät pohjatiedot ehdotetulle riskikohteiden kartoitukselle.
Tehtävässä 1.1 määritetään alueet, joilla toistuu kerran sadassa vuodessa ja kerran
250 vuodessa sattuva tulva. Näitä tietoja käytetään hyväksi paikannettaessa tulva-
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alueilla olevat kohteet, joille voisi tällaisella tulvalla aiheutua merkittävää vahinkoa,
tai jotka mahdollisesti aiheuttavat vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Tällaisia kohteita ovat muun muassa asuinrakennukset, muut tulvista merkittäviä vahinkoja kärsivät rakennukset, tärkeät tiet ja sillat. Siltojen osalta tulee kiinnittää huomiota puunrunkojen tai muiden tulvan mukanaan kuljettamien ainesten aiheuttamaan silta-aukkojen tukkeutumisvaaraan sekä silta-aukkojen mitoituksen riittävyyteen ottaen huomioon myös arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesistöjen virtaamiin. Tällaiset
seikat tulisi ottaa huomioon siltojen ja teiden rakentamisen ja peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä. Tässä tehtävässä erityisen tärkeillä kohteilla tarkoitetaan kohdassa 4.2 lueteltuja laitoksia ja kohteita.
Riskikohteiden kartoituksessa käytetään apuna paikkatietojärjestelmää. Ympäristöhallinnon ylläpitämässä Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmässä (VAHTI) on tiedot noin 29 000 ympäristölupavelvollisesta laitoksesta ja niiden päästöistä.
Tietojärjestelmässä on myös laitosten koordinaatit, joten kun tulva-alueet saadaan
määritetyksi tehtävän 1.1 edellyttämällä tavalla, paikkatietojärjestelmästä voidaan
poimia riskialueella sijaitsevat toiminnot. Tämän lisäksi alueellisten ympäristökeskusten tulee kartoittaa tulva-alueilla sijaitseva asutus ja muut merkittävät, tulvista
kärsivät toiminnot.

4.3.3

Yleissuunnitelmat asuinalueille ja erityisen tärkeille kohteille

TEHTÄVÄ 1.3
Laaditaan yleissuunnitelmat suurista tulvista nykyisille toiminnoille aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Pysyvä asutus suojataan ainakin keskimäärin
kerran sadassa vuodessa toistuvilta tulvilta (HW 1/100). Erityisen tärkeät kohteet suojataan vahinkoriskin perusteella tehtävän tapauskohtaisen harkinnan
mukaan esimerkiksi kerran 250 vuodessa toistuvilta tulvilta (HW 1/250).
Riskikohteiden kartoituksen (tehtävä 1.2) pohjalta kunkin alueellisen ympäristökeskuksen alueelle tulee laatia yleissuunnitelmia, joissa suunnitellaan tulvan vaaran
alaisilla alueilla sijaitsevien asuinalueiden ja erityisen tärkeiden kohteiden pysyvät tulvasuojeluratkaisut tai vaihtoehtoisesti tilapäiset tulvasuojelurakenteet tai muut tilapäiset
toimenpiteet. Etusijalle asetetaan ihmisten turvallisuuden ja terveyden, yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen sekä omaisuuden kannalta tärkeät toimenpiteet. Työssä voidaan hyödyntää aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, kuten Suurtulvaselvitystä ja vuonna
2002 tehtyjä arvioita kiireellisimmistä toimenpiteistä tulvan torjuntavalmiuden parantamiseksi.
Suomessa on noin 310 säännösteltyä järveä ja lisäksi lukuisia sellaisia järviä, joiden
lasku-uomassa oleva pato antaisi mahdollisuuden säännöstelyyn. Mikäli suuri tulva
uhkaa syntyä esimerkiksi valtavan lumimäärän sulamisen seurauksena, vahinkoja voitaisiin vähentää, jos vesilain mukaisella poikkeusluvalla (vesilaki 12:19) vedenpintaa
ennakolta alennettaisiin luvanmukaista alemmaksi. Myös tällaisia toimenpiteitä tulee
selvittää yleissuunnitelmissa. Erityisen tärkeiden kohteiden osalta yleissuunnitelmissa
selvitetään, onko toiminnoilla asianmukaiset pelastuslain 9 §:n mukaiset pelastussuunnitelmat vai tulisiko niitä päivittää.
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Yleissuunnitelmien tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon vesistötulvien lisäksi
meren rannikkoalueet. Taajama-alueille rankkasateista aiheutuvien vahinkojen
rajoittamiseksi laadittavien yleissuunnitelmien tarve arvioidaan erikseen kohdassa
4.1 mainitun, suunnitteilla olevan erillisselvityksen tulosten perusteella.
Yleissuunnitelmat laatii alueellinen ympäristökeskus tiiviissä yhteistyössä kuntien ja
toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeiden kohteiden osalta tällaisia tahoja ovat muun
muassa teollisuuslaitokset, tiehallinto, vesivoimalaitokset, säännöstelyluvan haltijat,
sähköyhtiöt ja vesihuoltolaitokset. Vaihtoehtoisesti toimijat voivat huolehtia myös itse
yleissuunnitelmien laadinnasta, mutta ihmisten turvallisuuden ja terveyden tai ympäristön kannalta kriittisissä kohteissa on tärkeää, että alueellinen ympäristökeskus on
mukana tai vähintään antaa lausunnon yleissuunnitelman riittävyydestä. Yleissuunnitelmiin kirjataan toimenpiteet, niiden aikataulu ja vastuut. Yleissuunnitelmissa tulee
esittää vaihtoehtoiset periaateratkaisut, niiden kustannukset ja jatkotyöhön valittu
vaihtoehto. Yleissuunnitelmia laadittaessa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksesta
mahdollisesti aiheutuvat rakenteiden mitoitusten tarkistamistarpeet sekä toimenpiteiden
kustannukset saavutettavaan hyötyyn nähden. Yleissuunnitelmien perusteella päätetään
jatkotoimista, toimenpiteiden priorisoinnista ja toteuttamisesta.

5 Uusien rakennusten, rakenteiden ja toimintojen sijoittaminen
5.1 Nykytila
5.1.1

Tulva-alueiden maankäytön ohjaus

Vuoden 2000 alusta tuli voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Se edellyttää
tulvan vaaran huomioon ottamista rakentamisessa. Niinpä tulviin onkin viime vuosina kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota rakentamisessa ja maan käytön suunnittelussa. Kuitenkaan käytäntö eri kunnissa ei ole yhdenmukainen, eikä tulvan vaaraa kaikissa tapauksissa välttämättä edes tiedosteta. Erityisesti siellä, missä suuren
tulvan esiintymisestä on kulunut pitkä aika, tieto tulva-alueista on selvästi puutteellista.
Vuonna 1999 valmistui ympäristöopas 52 Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit
ranta-alueille rakennettaessa – Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (Ollila
1999), jossa oli otettu huomioon vuoden 2000 alusta voimaan tullut uusi maankäyttö- ja
rakennuslaki. Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö lähettivät oppaan
10.6.1999 yhteisellä kirjeellään muun muassa alueellisiin ympäristökeskuksiin sekä
kunnanhallituksille ja kuntien rakennusvalvontaviranomaisille tiedoksi ja toiminnassa
huomioon otettavaksi. Ympäristöoppaassa annettiin suositus, että ympärivuotinen asutus tulisi sijoittaa niin korkealle, että sille voi aiheutua vahinkoa vasta sellaisesta tulvakorkeudesta, jonka voidaan arvioida esiintyvän keskimäärin kerran 100–200 vuodessa.
Kunnan rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjata rakentamista kunnan alueella
paikalliset erityispiirteet huomioon ottaen. Suomen Kuntaliitto antoi vuonna 1999
suosituksen rakennusjärjestyksen sisällöstä. Suosituksen tavoitteena oli tukea kuntia
rakennusjärjestysten uudistustyössä maankäyttö- ja rakennuslain tultua voimaan.
Suurtulvatyöryhmän työn aikana toukokuussa 2002 Kuntaliitto lähetti kuntien raken-
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nusvalvontaviranomaisille tarkentavan kirjeen tulvan vaaran huomioon ottamisesta
rakennusten sijoittamisessa kaava-alueiden ulkopuolella.
Maaliskuussa 2003 valmistui ympäristöministeriön rahoittamana ja Kuntaliiton
toteuttamana selvitys kuntien uudistettujen rakennusjärjestysten sisällöstä.
Selvityksessä tarkasteltiin myös rakennusten korkeusasemasta suhteessa vesistöön
annettuja määräyksiä. Selvitystyötä varten 296 kuntaa toimitti uudistetut rakennusjärjestyksensä Kuntaliittoon. Oletettavasti muut kunnat eivät vielä tietojen keruuhetkellä olleet saaneet rakennusjärjestyksensä uudistustyötä valmiiksi. Tarkasteluun
saaduista rakennusjärjestyksistä 26:ssa vesistöön nähden alin sallittu rakentamiskorkeus oli määritelty edellä mainitun ympäristöoppaan 52 suositusten mukaisesti.
Selvityksessä mukana olleista kunnista 32 ei ollut sisällyttänyt rakennusjärjestyksiinsä mitään mainintaa rakennusten korkeusasemasta suhteessa vesistöön.
Alueelliset ympäristökeskukset ovat antaneet suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista lähinnä kuntien ja yksityisten ihmisten lausuntopyyntöjen perusteella.
Suositukset ovat tällöin yleensä koskeneet suunniteltua kaava-aluetta tai yksittäistä
rakennuspaikkaa. Useille järville ja eräille joen osille ympäristökeskukset ovat laatineet myös yleissuosituksia.

5.1.2

Tulvavahinkojen korvaaminen ja vakuutukset

Euroopassa on vaihtelevia käytäntöjä valtion osallistumisessa tulvavahinkojen korvaamiseen ja toisaalta mahdollisuuksissa vakuuttaa omaisuutta tulvavahinkojen
varalta. Viime vuosina sattuneiden suurten tulvien johdosta tulvavakuutusten kysyntä
on kasvanut. Esimerkiksi Ranska ei maksa tulvavahingoista kompensaatioita, mutta
siellä on pakollinen tulvavahinkovakuutus. Norjassa on säädetty laki, jonka perusteella kaikkien palovakuutettujen kohteiden vakuutusmaksuista 0,20 ‰ ohjataan
rahastoon, josta korvataan luonnonilmiöistä aiheutuvat vahingot mukaan lukien tulvat. Tässä poolissa ovat mukana kaikki vakuutusyhtiöt. Luonnonilmiöistä aiheutuvia
vahinkotapahtumia sattuu Norjassa paljon, esimerkiksi vuonna 2001 niitä sattui
4 300.
Suomessa vakuutusyhtiöt eivät ole sisällyttäneet tulvavahinkoja yksityishenkilöiden
vakuutuksiin. Tähän on sanottu olevan seuraavia syitä:
•

Vesistön tulvimista ei ole pidetty äkillisenä ja ennalta arvaamattomana, ja
tämän vuoksi sitä ei ole sisällytetty korvattavien vahinkojen piiriin.

•

Tulvavahinkovakuutusten tarve kohdistuu Suomessa hyvin rajattuun joukkoon,
minkä vuoksi järjestelmä, jossa ainoastaan tulvavakuutuksen ottajien maksuilla
katettaisiin korvattavat vahingot, johtaisi helposti kohtuuttomiin vakuutusmaksuihin.

•

Valtion erityislain perusteella maksamat korvaukset poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamista vahingoista ovat olleet pieniä. Näiden korvausten takia ei ole
nähty tarvetta tulvavahinkovakuutuksille.

Työryhmän kuulemien vakuutusyhtiöiden edustajien mielestä tulvia ei pidetä
poikkeuksellisena riskinä toisin kuin esimerkiksi myrskyvahinkoja, ja näin ollen niitä
ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää vakuutusten piiriin. Vaikka valtion erityislakiin perustuva korvauskäytäntö muuttuisikin niin, että vasta keskimäärin kerran
sadassa vuodessa sattuvasta tulvasta rakennuksille aiheutuvat vahingot katsottaisiin
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poikkeuksellisiksi ja siten korvattaviksi, ei käytäntö vakuutusyhtiöiden mielestä loisi
markkinoita tulvavahinkovakuutuksille. Ainoa mahdollisuus olisi luoda Norjan mallin mukainen lakisääteinen pooli, josta korvattaisiin kaikki luonnonilmiöistä aiheutuvat vahingot. Tämä nähdään kuitenkin vakuutusyhtiöissä vaikeaksi ratkaisuksi.

5.2 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 2
Tavoite: Tulva-alueille ei sijoiteta uusia rakennuksia, rakenteita eikä
muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa.
Toimenpide-ehdotus 2: Kaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäessä
tulvan vaara otetaan huomioon yhtenäisellä tavalla. Uusien rakennusten
tulvavahingoista maksetaan korvauksia vain, jos vahingot ovat aiheutuneet suuremmasta kuin keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvasta
tulvasta.
Rakennusten ja rakenteiden tulvavahinkopotentiaalin kasvu tulisi saada estetyksi.
Tavoite vaatii aktiivista yhteistyötä alueellisilta ympäristökeskuksilta ja kunnilta.
Yhtenäinen käytäntö kaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäessä voidaan saavuttaa vain, jos lainsäädännössä selkeästi määritellään, mitä tulvan vaaralla tarkoitetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sen tulvariskitason määrittämistä, joka kaavoittamisessa ja rakentamisessa on tarkoitus ottaa huomioon. Tämän riskitason tulee olla
sama, jota käytetään uusien rakennusten osalta tulvavahinkojen korvaamista koskevassa lainsäädännössä ja sama kuin toimenpide-ehdotuksen 1 mukaisissa yleissuunnitelmissa nykyiseen rakennuskantaan sovellettava riskitaso.
Asuinrakennusten osalta riskitason tulisi vastata tulvan toistumisaikaa keskimäärin
kerran sadassa vuodessa (HW 1/100) siten määritettynä, kuin ympäristöoppaassa 52
(Ollila 1999) on esitetty ja jonka mukaan alueelliset ympäristökeskukset ovat antaneet suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista.

5.3 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
5.3.1

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen muutostarpeet

TEHTÄVÄ 2.1
Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) ja -asetusta (895/1999) muutetaan
niin, että tulvan vaaran alainen alue määritellään alueeksi, jolle tulva nousee
keskimäärin kerran sadassa vuodessa (HW 1/100). Erityisen tärkeissä kohteissa
tulvan vaara määritellään harkinnan mukaan vielä harvinaisemman tulvan
perusteella.
Rakenteiden ja rakennusten käyttöikä huomioon ottaen olisi perusteltua, että tulvan
vaaran alainen alue määritettäisiin keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan mukaisesti. Näin määritetylle alueelle tulisi välttää sijoittamasta pysyvään ja
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ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja uusia rakennuksia, vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja rakennuksia (kesämökit ja lomamökit tai vastaavat) tai muita talousrakennuksia, joille tulva aiheuttaa merkittäviä vahinkoja (muun muassa saunat ja autotallit, mutta
ei venevajat ja vastaavat). Vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja rakennuksia käytetään
yhä pidemmän ajan vuodesta ja on nähtävissä myös selvä suuntaus vapaa-ajan asuntojen muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön varsinkin niiden omistajien ikääntyessä ja siirtyessä eläkkeelle. Lisäksi näin määritetylle tulva-alueelle tulisi välttää
sijoittamasta yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja, kuten julkisen palvelun rakennuksia (muun muassa koulut, päiväkodit ja vanhainkodit) ja kauppoja.
Monet toiminnot ovat ihmisten turvallisuuden ja terveyden tai ympäristön kannalta niin
kriittisiä, että niille ei riitä suojaaminen kerran sadassa vuodessa toistuvalta tulvalta.
Samoin kuin nykyisten toimintojen suojaamisessa, myös uusien erityisen tärkeiden
kohteiden (ks. kohta 4.2) sijoittamisessa tulee harkita tiukempaa riskitasoa, esimerkiksi
kerran 250 vuodessa toistuvaa tulvaa. Laitoksilla, joilla käsitellään ympäristölle tai terveydelle vahingollisia aineita, toistumisajaksi voidaan vaatia esimerkiksi kerran 10 000
vuodessa toistuva tulva (HW 1/10 000).
Edellä mainittujen tulvakorkeuksien lisäksi tulee erikseen tapauskohtaisesti harkita ja
ottaa huomioon havaitut niitä korkeammalle nousseet jääpatotulvat, joiden toistumisaikaa on käytännössä vaikea määritellä. Jääpatoriskialueille ei tulisi sallia sijoitettavaksi
edes sellaisia rakennuksia, joille tulva ei aiheuttaisi vesivaurioita, mutta jotka voivat
vaurioitua jäiden takia. Jääpadot voivat aiheuttaa tulvan äkillisen nousun, joten jääpatoriskialueille tulee välttää sijoittamasta myös vaikeasti evakuoitavissa olevia kohteita,
kuten sairaaloita ja vanhainkoteja. Tulva voi aiheuttaa myös ranta-alueen sortuman tai
vyörymän, ja myös niiden vaara on otettava huomioon.
Tulvan vaaran alainen alue tulisi myös säädöstasolla määritellä tarkoittamaan aluetta,
jolla toistuu keskimäärin kerran sadassa vuodessa sattuva tulva. Paras ratkaisu olisi
sisällyttää tämä riskitaso maankäyttö- ja rakennusasetukseen (895/1999). Asetuksen
muutoksen perusteluosassa tulisi muun ohella todeta, että Suomen ympäristökeskus
varmistaisi opastuksella, että tulvan toistumisajan määrittämisessä käytetään parhaita
ja yhtenäisiä käytäntöjä. Suurtulvatyöryhmä on tässä ehdotuksessaan lähtenyt siitä,
että keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvalla tulvalla tarkoitetaan sellaista
tulvavedenkorkeutta, joka nykyisen parhaan käytännön mukaan määritetään ympäristöopas 52:ssa (Ollila 1999) esitetyllä tavalla. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) tulisi saada muutos, jolla selkiytettäisiin asemakaavan laatimiskäytäntöä niin, että tulvan, sortuman ja vyörymän vaara otettaisiin aina huomioon
myös asemakaavaa laadittaessa. Tulvan vaaran alaiselle alueelle rakentaminen olisi
kuitenkin sallittua, jos rakennuspaikka tai itse rakennus suojattaisiin asianmukaisesti
tulvavahingoilta.
Joillakin alueilla on rajoitetusti käytettävissä sellaisia alueita, joilla ei ole edellä
kuvatun suuruista tulvan vaaraa. Tällöin myös tulva-alueita voidaan joutua ottamaan
tehokkaaseen käyttöön, jolloin niille sijoitetut toiminnot pysyvin tai tilapäisin rakentein tai muilla keinoin suojataan esimerkiksi kerran sadassa vuodessa toistuvilta tulvilta (HW 1/100). Tällaisille keskimäärin kerran noin sadassa vuodessa tulvan alle
jääville alueille ei kuitenkaan ole suojaamisen turvin syytä sijoittaa laajassa mitassa
asutusta. Tällaiset uudet alueet tulee ottaa asuinkäyttöön vain, jos muuta vaihtoehtoa
ei ole käytettävissä. Muutoin seurauksena voi olla, että tulvavahinkoja syntyy aiem-
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paa harvemmin, mutta ne ovat sitten sitäkin suurempia. Tuota suojaamistasoa suurempia tulvia tulee väistämättä, ja ne voivat tulla minä vuonna tahansa.
Tulvariskit tulisi ottaa huomioon Suurtulvatyöryhmän esittämällä tavalla kaavoitusja poikkeuslupamenettelyissä jo lain valmistelun ja siirtymäkauden aikana ja siinäkin
tapauksessa, että ehdotetut säädösmuutokset eivät toteudu. Asia varmistetaan laatimalla alueellisissa ympäristökeskuksissa suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista (tehtävä 2.4) ja ottamalla ne huomioon kuntien rakennusjärjestyksissä (tehtävä
2.2). Suurtulvatyöryhmän ehdotus maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä -asetuksen
tarvittavista muutoksista on liitteenä 4.

5.3.2

Tulvan vaaran alaiselle alueelle rakentaminen

TEHTÄVÄ 2.2
Kuntien rakennusjärjestyksiin sisällytetään tulvavahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset suositukset rakennusten alimmista korkeuksista suhteessa
vesistöön. Jos kunta katsoo välttämättömäksi kaavoittaa tai myöntää rakennuslupia alueelle, jolla on tulvan vaara, kunta vastaa esimerkiksi kaava- ja
lupamääräyksin, että alue tai rakennukset ja toiminnot suojataan sellaisilla
asianmukaisilla rakenteilla tai toimenpiteillä, että tehtävässä 2.1 tarkoitettu
tulva ei aiheuta niille vahinkoja.
Suomen Kuntaliiton rakennusjärjestyksistä tekemän kyselyn (ks. kohta 5.1.1) perusteella voidaan todeta, että tulvan vaara on nykyisin otettu kuntien rakennusjärjestyksissä huomioon hyvin vaihtelevasti. Asiassa on parantamisen varaa sekä kunnilla että
myös alueellisilla ympäristökeskuksilla, jotka antavat rakennusjärjestyksistä lausunnot.
Kuntien rakennusjärjestyksiin tulee sisällyttää asianmukaiset maininnat tulvariskin
huomioon ottamisesta. Rakennusjärjestysten tulee sisältää tulvasuojelun kannalta
tarpeelliset suositukset rakennusten alimmista korkeuksista suhteessa vesistöön. Lisäksi
niissä tulee olla kehotus, että alueelliselta ympäristökeskukselta pyydetään lausunto
tapauskohtaisesti silloin, kun tietoa alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista
vesistön tuntumassa sijaitsevalla rakentamisalueella ei ole kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tiedossa. Liitteessä 5 on esitetty asiat, jotka alueellisten ympäristökeskusten tulisi ottaa huomioon antaessaan tällaisia tapauskohtaisia lausuntoja.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn
rakennusluvan mukaisesti. Jos tulvan vaaran alaista aluetta ei suojata esimerkiksi
pysyvällä tulvasuojelupenkereellä tai muilla keinoin kokonaan, rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava rakennuksen ja rakenteiden kiinteistökohtaisesta
suojaamisesta tulvilta.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnan tehtävänä
on siten huolehtia muun muassa kaavoja laatiessaan ja hyväksyessään sekä rakennuslupia myöntäessään siitä, ettei rakennuspaikoilla ole samassa laissa tarkoitettua tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Jos kunnan kehittyminen ja tärkeä yleinen etu
välttämättä vaatii, että myös tulvan vaaran alaisia alueita kaavoitetaan ja niille myön-
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netään rakennuslupia, kunnan tulee yleensä vastata näiden alueiden suojaamisesta
tulvilta ennen rakentamista. Tällöin kunta vastaa esimerkiksi kaavamääräyksellään
siitä, että alue tai rakennukset ja toiminnot suojataan sellaisilla asianmukaisilla
rakenteilla tai toimenpiteillä, ettei tulva aiheuta niille vahinkoja. Kunta antaa rakennusluvan myöntäessään tästä tarvittavat määräykset ja valvoo niiden noudattamista.
Tapauskohtaisen harkinnan perusteella valtion tulisi osallistua talousarviossa olevien
määrärahojen puitteissa näiden alueiden tulvilta suojaamisen suunnitteluun ja
toteutukseen kohdassa 10.5.1 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rakentamishankkeeseen ryhtyvän tulee esittää
rakennuslupahakemuksessaan ehdotus siitä, miten hän toteuttaa rakennustensa tarvittavan suojaamisen tulvilta, jos koko tulvan vaaran alaista aluetta ei suojata. Kunta
antaa rakennusluvan myöntäessään tästä tarvittavat määräykset ja valvoo niiden noudattamista.
Tiedon tulvan vaarasta rakennuspaikalla tulisi aina välittyä ostajalle kiinteistöä
myytäessä siinäkin tapauksessa, että rakennus olisi asianmukaisesti suojattu tulvilta.
Tämä voidaan varmistaa viemällä kiinteistötietojärjestelmään tieto asianomaisella
kiinteistöllä olevien rakennusten sijainnista korkeustasoon HW 1/100 (tarkoittaa
alueellisen ympäristökeskuksen antamaa suositusta tai lausuntoa alimmasta rakentamiskorkeudesta) verrattuna, mikäli tuo vedenkorkeustaso ulottuu rakennuspaikalle.
Voimavarojen rajallisuuden vuoksi tiedot tulisi viedä kiinteistötietojärjestelmään
ennen kaikkea uusien rakennusten osalta.
Tulvan vaaran alaisille alueille rakentamista tulisi yleensä välttää ja etsiä sen sijaan
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tapauskohtaista harkintaa tulee kuitenkin noudattaa niiden
suunniteltujen rakennushankkeiden osalta, jotka on ajateltu sijoitettavaksi osittain
rakennetulle alueelle, jota ei ole vielä suojattu vaadittavan tulvariskitason mukaisesti.
Tällaisillakin alueilla tulisi mahdollisuuksien mukaan uusi rakentaminen tehdä turvalliselle tasolle tai muutoin huolehtia rakennuksen asianmukaisesta suojaamisesta.
Edellä mainittu suojaamisvelvoite koskee vain uusia rakennuksia ja toimintoja.
Nykyisille rakennuksille tulee sallia kunnostaminen ja laajentaminen. Toimenpidetai rakennuslupaa myönnettäessä tulee ottaa huomioon tulvavahingon todennäköisyys ja vahingosta aiheutuvat haitat suhteessa laajennuksen kustannuksiin. Jos tällaiselle alueelle kohdistuu suuria rakentamispaineita ja siten tulvavahinkopotentiaalin
odotetaan nousevan, on asia todettava tehtävän 1.3 mukaisissa yleissuunnitelmissa ja
huolehdittava alueen suojaamisesta.
Kunnan kaavoittajilla ja rakennusvalvonnalla tulee olla riittävät tiedot mahdollisista
tulvasuojelurakenteista ja -toimenpiteistä, jotta ne voivat antaa kaava- ja lupamääräyksissään asianmukaiset ohjeet tulvan vaaran alaiselle alueelle rakentamista varten. Kuntien käyttöön tuleekin erillistyönä tehdä pysyvien ja tilapäisten tulvasuojelurakenteiden
ja -toimenpiteiden käytöstä kertova menetelmäopas.
Kohdassa 4.2 lueteltujen erityisen tärkeiden kohteiden osalta tulvan vaaran määrittelyssä harkitaan tehtävän 2.1 mukaan harvinaisemman kuin keskimäärin kerran sadassa
vuodessa toistuvan tulvan käyttöä. Sellaisten erityisen tärkeiden kohteiden osalta, jotka
vaativat rakennusluvan lisäksi ympäristöluvan, tulvariski voidaan ottaa huomioon kummassakin luvassa. Käytännössä tulvariskiä ei ole tähän asti otettu juuri huomioon ympäristölupia myönnettäessä kunnissa, alueellisissa ympäristökeskuksissa tai ympäristö-
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lupavirastoissa, vaikka lainsäädäntö antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Käytännön
syynä tähän lienee se, että ympäristölupaa myönnettäessä on otettava huomioon niin
monia asioita, että mahdollinen tulvariski on harvinaisuutensa vuoksi jäänyt ottamatta
huomioon. Ongelmana on myös se, ettei tulva-alueista ole tietoa samaan tapaan kuin
esimerkiksi pohjavesialueista. Tulvariskin huomioon ottamisesta on kuitenkin
käytännön esimerkkejä, kuten lietelantalan sijoituspaikan siirto kauemmaksi jokiuomasta tulvariskin vuoksi. Tulvariski ei voine koskaan yksin estää ympäristöluvan
myöntämistä.
Sellaisissa ympäristölupakäsittelyissä, joissa hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen vaikutusten arvio, on tulvariski tullut todennäköisesti paremmin otetuksi huomioon. Rakennusluvissa ja kaavoissa tulvariski on
otettu paljon paremmin huomioon kuin ympäristöluvissa. Lähes kaikki toiminnot, jotka
tarvitsevat ympäristöluvan, tarvitsevat myös rakennusluvan. Ympäristölupa ja
rakennuslupa käsitellään erillisissä prosesseissa. Käytännössä nämä erilliset lupaprosessit on sidottu toisiinsa niin, että esimerkiksi ympäristölupiin on kirjattu, että toimintaa ei
saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on saatu. Ongelman muodostavat sellaiset tapaukset, joissa ei tarvita rakennuslupaa tai sen muutosta, mutta ympäristöluvalla aloitetaan
tai muutetaan kiinteistöllä sijaitsevaa toimintaa oleellisesti esimerkiksi metalliteollisuudesta haitallisia aineita varastoivaan tai käsittelevään toimintaan.
Tehtävän 2.1 mukainen esitys tuo huomattavan lisäpaineen ottaa ympäristölupia myönnettäessä vastaisuudessa huomioon tulvariski jopa HW 1/10 000:een saakka. Käytännössä tämä onnistuu parhaiten koulutuksella ja neuvonnalla ja tulvakarttoja laatimalla,
jolloin luvanmyöntäjät voivat niistä helposti tarkistaa mahdollisen tulvariskin huomioon
ottamisen tarpeen. Ympäristölupaa koskevassa lausunnossaan kunta voi kiinnittää
huomiota mahdolliseen tulvariskiin. Lisäksi esimerkiksi tulva-alueille tai niiden
läheisyyteen teollisuusaluetta kaavoitettaessa voidaan kaavamääräyksiin kirjata, ettei
alueelle saa sijoittaa vaarallisia aineita varastoivaa tai käsittelevää teollisuutta tai
toimintaa.
Erityisen tärkeistä kohteista vaikeasti evakuoitavien kohteiden, kuten sairaaloiden ja
vanhainkotien ja usein evakuointipisteinä toimivien koulujen sijoittamisessa tulvariski
voidaan ottaa huomioon niiden rakennusluvan myöntämisen yhteydessä ja kaavoitettaessa. Ongelmia voi tulla esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, että rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Rakennuslupaa myönnettäessä ei rakennusten käyttötarkoitusta tarvitse esittää kovinkaan tarkasti, joten asia voi jäädä ottamatta huomioon. Edellä
mainittujen erityisen tärkeiden kohteiden osalta tulvariskin riittävä huomioon ottaminen
vaatii koulutusta ja neuvontaa etenkin kunnissa.
Muiden erityiskohteiden, kuten liikenneyhteyksien, viestiyhteyksien ja sähkönjakelukohteiden sijoittamisen osalta tulvariskin huomioon ottamista voidaan parantaa
kouluttamalla ja neuvomalla kuntia, tielaitosta, sähköntuottajia ja muita tahoja. Näidenkin osalta merkittävä tekijä tulvariskin huomioon ottamisessa on se, että tulva-alueiden
sijainti voidaan esittää kartoilla.
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5.3.3
tarpeet

Tulvavahinkojen korvaamista koskevien säädösten muutos-

TEHTÄVÄ 2.3
Lakia poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
(284/1983) muutetaan niin, että muutoksen voimaan tulon jälkeen tehdyille
uusille rakennuksille ja niiden välttämättömälle kotitalousirtaimistolle aiheutuneista vahingoista korvataan vain ne, jotka aiheutuvat keskimäärin kerran
sadassa vuodessa (HW 1/100) tai harvemmin toistuvasta tulvasta.
Suurtulvatyöryhmä katsoo, että poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen
korvaamisjärjestelmää (ks. kohta 3.2.6) tulisi kehittää ja kyseinen laki uudistaa.
Tulvavahinkojen korvauslain nykyinen soveltamiskäytäntö ei ole sellainen, kuin
lakia aikanaan valmistelleet työryhmät tarkoittivat. Tulvavahinkojen korvauslaki
(284/1983) ja vastaava asetus (93/1995) eivät määrittele, mikä on poikkeuksellinen
tulva. Käytännössä lakia sovellettaessa poikkeuksellisina on pidetty kaikkien korvattavien vahinkotyyppien osalta keskimäärin kerran 20 vuodessa tai harvemmin
toistuvia tulvia ja tällä perusteella on korvattu lain mukaiset vahingot, myös rakennusvahingot. Koska ainakin asuinrakennuksen tulisi kestää 50–100 vuotta, jouduttaisiin tällaisen liian alas sijoitetun rakennuksen tulvavahinkoja korvaamaan keskimäärin jopa viisi kertaa rakennuksen käyttöaikana.
Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukaan rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa
otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa.
Alimmista rakentamiskorkeuksista laaditut suositukset (Ollila 1999) tähtäävät siihen,
ettei uusia rakennuksia enää sijoiteta alueille, joille nousee keskimäärin kerran 100200 vuodessa toistuva tulva. Suurtulvatyöryhmä on valinnut toimenpide-ehdotuksissaan käytännössä saman tulvatason ja pyrkii ehdotuksillaan siihen, että uudet rakennukset sijoitetaan tämän tason yläpuolelle tai vaihtoehtoisesti suojataan asianmukaisesti. Rakenteiden ja rakennusten käyttöikä huomioon ottaen on perusteltua, että tulvien aiheuttamien rakennusvahinkojen korvaamiskäytäntö saatetaan sopusointuun
Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten (tehtävät 2.1 ja 2.2) ja ympäristöoppaan
52 suositusten (Ollila 1999) kanssa.
Tulvavahinkojen korvauslain muuttamista valmistelemaan ollaan asettamassa työryhmä. Suurtulvatyöryhmä katsoo, että korvauslain muutoksen voimaan tulon jälkeen
tehdyille uusille rakennuksille ja niiden välttämättömälle kotitalousirtaimistolle
aiheutuneista vahingoista tulisi korvata vain ne, jotka aiheutuvat keskimäärin kerran
sadassa vuodessa tai harvemmin toistuvasta tulvasta. Muutoksen tulisi koskea myös
uusia vapaa-ajan asuinrakennuksia sekä kaikkia sellaisia uusia talousrakennuksia,
kuten saunat ja autotallit, joille voi aiheutua merkittäviä tulvavahinkoja. Tulva-alueilla jo vanhastaan olevien rakennusten ja rakenteiden korvausperusteiden tulisi
pysyä nykyisen lain nojalla harjoitetun käytännön mukaisina. Vuoden 2000 alun jälkeen rakennettujen rakennusten osalta tulee lisäksi harkita tulvavahinkojen korvaamisen edellytykseksi sitä, ettei rakennusta ole sijoitettu ranta-alueelle liian alas vastoin alueellisen ympäristökeskuksen dokumentoitua kantaa.
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Muiden vahinkotyyppien osalta Suurtulvatyöryhmä ei ehdota muutoksia nykyiseen
käytäntöön tulvan poikkeuksellisuuden määrittelyssä ja korvausten maksamisessa.

5.3.4

Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista

TEHTÄVÄ 2.4
Tulvavahinkojen kannalta tärkeimmille vesistökohteille laaditaan suositukset
alimmista rakentamiskorkeuksista. Muille vesistöille suosituksia laaditaan tarvittaessa sen mukaan, kuinka suuria käyttötarpeita niiden ranta-alueisiin kohdistuu.
Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki on parantanut tulvan
vaaran huomioon ottamista rakentamisessa. Tulvan vaaraa ei kuitenkaan kaikissa
tapauksissa välttämättä kunnissa tiedosteta, eikä lausuntopyyntöihin perustuva
tapauskohtainen käytäntö näin ollen ole aukoton. Tästä syystä tulisikin tärkeimmille
vesistönosille, joilla esiintyy usein tulvia ja joiden rannoille kohdistuu rakentamispaineita, laatia suositus alimmista rakentamiskorkeuksista. Niiden tulee perustua
julkaisussa Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa
(ympäristöopas 52, Ollila 1999) esitettyyn määritystapaan. Siten suosituksissa
ilmoitetaan se vedenkorkeustaso, joka esiintyy keskimäärin kerran noin sadassa vuodessa toistuvalla tulvalla, ja jossa lisäksi on otettu huomioon aaltoiluvara. Tämä
vedenkorkeustaso vastaa sitä tulvan vaaran määrittelyä, joka ehdotetaan sisällytettäväksi maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön sekä sitä suojaamistasoa, jota tavoitellaan Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotuksen 1 mukaisten yleissuunnitelmien
perusteella tehtävillä toimenpiteillä. Meren rannalla noissa suosituksissa käytetään
200 vuoden toistumisaikaa. Alueelliset ympäristökeskukset ovat viime vuosina jo
antaneet tällaisia suosituksia. Niiden antamista tulee määrätietoisesti jatkaa ja ne
tulee toimittaa tiedoksi kunnille.
Suositusten tarkoittama alin tulvien kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus on se
ylin korkeus, jolle vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita. Vahingoittuvien rakenteiden korkeuden lisäksi on otettava huomioon, että viemäreiden kautta
tulvavedet voivat nousta rakennukseen noudatettua riskitasoa pienemmälläkin tulvalla.
Jos maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) ja -asetusta (895/1999) muutetaan tehtävässä 2.1 ehdotetulla tavalla niin, että tulvan vaaran alainen alue määritellään alueeksi, jolle tulva nousee keskimäärin kerran sadassa vuodessa, alueellisen ympäristökeskuksen antaman lausunnon asema muuttuu. Aikaisemmasta suosituksesta tulee
viranomaislausunto, johon liittyy rakentamista koskevia lakisääteisiä velvoitteita.
Mitä enemmän tällaisia suosituksia tai viranomaislausuntoja annetaan, sitä vähemmän tarvitaan tapauskohtaisia, suppeita alueita tai yksittäisiä rakennuksia koskevia
lausuntoja.
Tarkoituksena on, että rakentamiskorkeuden määrityksessä samoin kuin yksittäisten
viranomaislausuntojen antamisessa käytetään parasta käyttökelpoista tietoa ja tekniikkaa. Maankäyttöpaineet vesistöjen varsilla on otettava huomioon ja suositukset
alimmista rakentamiskorkeuksista kannattaa laatia erityisesti alueille, joille kohdistuu
paljon uusien toimintojen sijoittamistarpeita. Suosituksia tai viranomaislausuntoja
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alimmista rakentamiskorkeuksista voidaan tehdä sekä järville, jokivesistöille että
meren rannikkoalueille.
Säännöstellyillä ja hydrologisesti hyvin tunnetuilla järvillä tulvakorkeuksien
määrittämisessä voidaan käyttää tilastollisia menetelmiä. Niillä järvillä, joista on
saatavilla vähemmän tietoa, tulvakorkeuksien määrittämiseen voidaan käyttää Suomen ympäristökeskuksen vesistömalleja.
Jokivesistöille alimman rakentamiskorkeuden määrittäminen edellyttää yleensä virtausmallien käyttöä. Jos virtausmallituksessa tarvittavaa poikkileikkausaineistoa ja
hydrologista havaintoaineistoa ei ole olemassa, virtausmallin käyttö vaatii paljon
mittauksia ja havainnointia. Asianmukaisesti laaditun ja kalibroidun virtausmallin
avulla tulvakorkeudet voidaan kuitenkin määrittää kohtuullisen luotettavasti. Joissakin tapauksissa jokivesistöjen tulvakorkeuksien määrittämisessä voidaan käyttää
virtausmallien sijasta yksinkertaisempia menetelmiä, kuten tulvakorkeuksien interpolointia kahden sellaisen paikan välillä, joiden tulvakorkeudet tiedetään. Yksinkertaisten menetelmien käyttökelpoisuus on selvitettävä tapauskohtaisesti. Lisäksi
jokivesistöjen alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä on otettava huomioon
alueella esiintyvät jää- ja hyydepadot ja havainnot niiden aiheuttamista tulvakorkeuksista. Liitteenä 6 on selvitys alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisestä jokivesistöille. Liitteessä 7 on nimetty ne vesistöt, joilla esiintyy usein hyydön ja jääpatojen aiheuttamia tulvavahinkoja.
Merenrannikon osalta alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet on määritetty erikseen ja ne on esitetty ympäristöoppaassa 52 (Ollila 1999).
Suurtulvatyöryhmä pyysi alueellisia ympäristökeskuksia nimeämään kohteet, joille
tulisi laatia suositus alimmista rakentamiskorkeuksista. Kohteiden nimeämisessä
pyydettiin kiinnittämään erityisesti huomiota tulvavahinkojen kannalta tärkeisiin
alueisiin sekä kohteisiin, joille kohdistuu rakentamispaineita. Tällaisia kohteita
nimettiin 237, joista 206 oli järviä ja 31 oli jokia. Muutamalla ympäristökeskuksella
on tekeillä suositukset kaikille tietyn kokorajan ylittäville järville. Suurin osa näistä
kohteista on järvivesistöjä. Jatkotyönä kunkin ympäristökeskuksen tulisi asettaa
kohteet tärkeysjärjestykseen, kartoittaa nykyiset tiedot kohteista, päättää tiedonhankinnan tavat sekä käytettävät menetelmät ja laatia ohjelma tai suunnitelma
tietojen hankintaa ja suositusten laatimista varten. Tulvakorkeuksien havainnointi
jokivesistökohteilla on syytä aloittaa mahdollisimman pian.
Järvivesistöissä alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisessä voidaan käyttää
tilastollisia menetelmiä ja Suomen ympäristökeskuksen vesistömalleja tai teettää työ
konsulteilla. Jokivesistöjen virtausmallituksessa voidaan käyttää konsultteja tai teettää työtä Suomen ympäristökeskuksessa tai alueellisissa ympäristökeskuksissa. Ainakin alkuvaiheessa alueelliset ympäristökeskukset tarvitsevat tässä Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntijaohjausta. Jokivesistöjen osalta tulvakorkeudet voidaan osoittaa esimerkiksi kartalla, jossa tulvakorkeus on ilmoitettu vaikkapa kilometrin välein tai tarvittaessa tiheämmin.
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6 Vesistörakenteiden toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen
6.1 Nykytila
6.1.1

Nykyiset vesistörakenteet

Suomessa yli 300 järven ja tekojärven vedenkorkeuksia ja virtaamia säännöstellään
vesilain mukaisiin lupiin perustuvien säännöstelypatojen avulla. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin kolmannes järviemme kokonaispinta-alasta. Näillä järvillä
ja tekojärvillä on huomattava merkitys tulvantorjunnassa erityisesti järvisyysasteeltaan suurissa vesistöissä. Muilla vesistörakenteilla, esimerkiksi jokien voimalaitospadoilla ja muilla säännöstelypadoilla ei ole suurten tulvien hallinnan kannalta juurikaan merkitystä, mutta niiden mahdollisesta vaurioitumisesta saattaa aiheutua suuria
vahinkoja sekä patojen omistajille että vesi- ja ranta-alueiden omistajille ja muille
vesistön käyttäjille.
Valtaosa tulvasuojelurakenteista on mitoitettu kerran 20 tai 50 vuodessa sattuvalle
tulvalle. Sitä suuremmat tulvat nousevat rakenteen (penkereen tai pienen padon) yli.
Näiden rakenteiden tulisi olla hallitussa tilassa myös mitoitusta suuremman tulvan
aikana ja jälkeen. Käytännössä ne useimmiten vaurioituvat suurella tulvalla. Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvat padot on mitoitettu kestämään huomattavasti
suurempia tulvia. Mitoitus riippuu padon riskiluokituksesta. Padot luokitellaan
padosta onnettomuuden sattuessa aiheutuvan vaaran laadun tai padon väliaikaisuuden
perusteella. Käytännössä padot on mitoitettu kerran 500–10 000 vuodessa toistuvan
tulvan mukaan. Mitoitukset on kuitenkin syytä aika-ajoin tarkistaa ja varautua
rakenteiden hoidossa myös mahdollisten suurten tulvien aiheuttamien vaurioiden
torjuntaan.

6.1.2

Vesistörakenteiden kunto ja arvo

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän kunnossapitorekisterin mukaan valtiolla on
kunnossapidettävänään vesistörakenteet, joiden tekninen nykyarvo on yli 230 miljoonaa euroa. Näistä valtaosa sijoittuu Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueille. Rakenteiden kunnossapitoon vuosittain tarvittavaksi määrärahaksi on aikaisemmin arvioitu noin 2,2 miljoonaa euroa, josta 57 % menee rakenteiden peruskorjauksiin (momentti 30.51.77) ja 43 % vuotuiseen kunnossapitoon
(momentti 30.51.22). Valtion rakennusvarallisuus lisääntyy valtion omien vesistötöiden valmistumisen myötä. Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelman valmistuminen
aiheuttaa lähivuosina kunnossapitomäärärahojen merkittävää vuotuista lisätarvetta.
Perusparannukset kohdistuvat valtion omiin vesistörakenteisiin ja ovat siten valtion
omia investointeja. Valtion velvollisuudet määräytyvät asianomaisen vesilain mukaisen päätöksen lupaehtojen mukaan. Toisaalta perusparannus- ja kunnossapitotöiden
lähtökohtana on omistajan näkökulmasta ylläpitokustannusten optimointi.
Suomessa olevien vesivoimalaitosten yhteenlaskettu koneteho on noin 2 900 MW.
Laitokset ovat olleet käytössä keskimäärin noin 40 vuotta. Sähköntuottajien
yhteistyövaltuuskunnan vuonna 1979 tekemän vesivoiman rakennuskustannuksia
koskeneen selvityksen mukaan vesivoimalaitoksen keskimääräiset kokonaiskustannukset ovat 4 000 – 5 000 mk/kW, eli tämän päivän hintatasoon muutettuna noin
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2 200 €/kW. Koneasemarakennuksen, koneistojen ja sähkölaitteiden osuus
kustannuksista on noin 45 % ja patojen, kanavien ja muiden juoksutusrakenteiden
osuus noin 35 %. Muu osa koostuu niin sanotuista rakennuttajan kustannuksista.
Varallisuusverolain mukaan vesivoimalaitokseen kuuluvan rakennuksen, padon,
altaan ja muun rakennelman arvo määritetään käyttämällä 1 %:n vuotuista ikäalennusta. Tällä prosenttiosuudella Suomeen rakennettujen vesivoimalaitosrakenteiden nykyarvo olisi keskimäärin noin 60 % niiden jälleenhankinta-arvosta eli yhteensä
lähes 4 miljardia euroa. Patojen, penkereiden, kanavien ja muiden juoksutusrakenteiden osuus kokonaisarvosta on noin 1,7 miljardia euroa ja koneasemarakenteiden
osuus koneistoineen noin 2,1 miljardia euroa, kun rakennuttajan kustannusosuus
puolitetaan osasummien kesken. Arvio on kuitenkin lähinnä suuntaa-antava ja kuvaa
suuruusluokkaa.

6.1.3

Vesi- ja patoturvallisuusviranomaisen toiminta

Vesilaissa ja sen nojalla annetuissa luvissa luvanhaltijalle on asetettu velvollisuuksia
rakenteiden kunnossapidosta. Vesilain 21 luvun 1 §:n mukaan vesilain nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen yleinen valvonta kuuluu alueellisille ympäristökeskuksille. Tämä valvonta kohdistuu kaikkiin luvanvaraisiin vesistörakenteisiin. Tulvien kannalta merkittävimpiä vesistörakenteita ovat padot, tulvapenkereet, tekojärvet täyttö- ja tyhjennyskanavineen ja muine laitteineen, vesivoimalaitokset ja sillat. Vesilain mukaisen luvan haltijan on pidettävä rakenteet
luvanmukaisessa kunnossa. Mikäli kunnossapito laiminlyödään, alueellisella ympäristökeskuksella on valvontaviranomaisena oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Vesilain säännösten lisäksi kolmea metriä korkeammat padot kuuluvat myös patoturvallisuuslain piiriin. Patoturvallisuuslain noudattamisen valvonta on pelastustointa
lukuun ottamatta alueellisten ympäristökeskusten vastuulla. Ympäristökeskuksissa
patoturvallisuusviranomaisen tehtäviin kuuluvat patojen käyttöönottotarkastusten
tekeminen (uudet padot ja merkittävät muutokset), vanhojen patojen määräaikaistarkastuksiin osallistuminen, patojen turvallisuustarkkailu-ohjelmien hyväksyminen,
patojen luokitusten tarkistukset, patojen jälkitarkastukset sekä patokansioiden ja
PATO-tietojärjestelmän tietosisällön päivittäminen sekä neuvonta ja asiantuntija-apu.
Ympäristökeskusten tehtävänä on myös järjestää alueensa patojen omistajille sekä
pelastusviranomaisille patoturvallisuuskoulutusta, määrätä tarvittaessa vahingonvaaraselvitysten laatimisesta ja osallistua yhteistoiminnassa pelastusviranomaisten ja
patojen omistajien kanssa P-padoille laadittavien pelastustoimen suunnitelmien
(patojen turvallisuussuunnitelmien) laatimiseen (pelastuslaki 9 § 1 momentti ja patoturvallisuuslaki 9 §). Ympäristökeskukset järjestävät aika ajoin myös yhteistoimintaharjoituksia yhdessä pelastusviranomaisten kanssa.
Alueellisten ympäristökeskusten vastuulla on myös valtion patojen omistajan tehtävien hoito. Patoturvallisuuteen liittyvät viranomaistehtävät on eriytetty padon omistajan tehtävistä niissä ympäristökeskuksissa, joilla on hallinnassaan valtion patoja.
Useimpien ympäristökeskusten toimialueilla on patoturvallisuuslain piiriin kuuluvia
patoja niin vähän, että patoturvallisuusviranomaisen tehtävät edellyttävät vain vajaan
henkilötyövuoden työpanosta vuosittain. Patoturvallisuusasioiden hoidossa on vaarana, että vuotuiselta työmäärältään pienen tehtäväalueen osaaminen ja tehtävien
hoidon taso vähitellen heikkenee. Siksi tällaisten tehtävien hoitoa on keskitetty alu-
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eittain maa- ja metsätalousministeriön määräyksillä. Pohjois-Savon ympäristökeskus
hoitaa patoturvallisuusviranomaisen tehtäviä myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan
ympäristökeskusten toimialueilla sekä Hämeen ympäristökeskus vastaavasti myös
Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Pirkanmaan ympäristökeskusten toimialueilla.
Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukset hoitavat patoturvallisuusviranomaisen tehtävät omalla toimialueellaan muiden kuin valtion patojen osalta,
mutta niiden alueilla sijaitsevia valtion patoja koskevat viranomaistehtävät hoitaa
Kainuun ympäristökeskus. Kaakkois-Suomen ja Lapin ympäristökeskukset hoitavat
edelleen kaikki patoturvallisuusviranomaisen tehtävät omalla toimialueellaan. Patoturvallisuusviranomaisen tehtävien keskittäminen ei koske vesilain mukaista valvontaa, vaan tämä vastuu on edelleenkin kullakin alueellisella ympäristökeskuksella
omalla toimialueellaan.

6.2 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 3
Tavoite: Vesistörakenteet ovat toimivia ja turvallisia.
Toimenpide-ehdotus 3: Selvitetään ja varmistetaan suurten tulvien kannalta merkityksellisten vesistörakenteiden kunto ja toimivuus.
Vesistörakenteiden tulee olla toimivia ja turvallisia myös suurilla tulvilla. Erityisesti
patorakenteiden, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai terveydelle tai huomattavaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle, tulee toimia ongelmitta myös suuren
tulvan aikana. Mahdolliset juoksutusmuutokset padoilla ovat myös oleellisia vesistön
alapuolisten alueiden suojaamisen kannalta. Myös pienempien rakenteiden, joilla ei
sinänsä pystytä vaikuttamaan alapuolisiin tulvavahinkoihin, tulee olla sellaisia, että
ne eivät rikkoutuessaankaan lisää oleellisesti alapuolisia tulvavahinkoja.
Jos suuri tulva aiheuttaa padon sortumisen, siitä aiheutuvat vahingot voivat olla huomattavia. Erityisesti jos sortuma tapahtuu pitkän jokijakson yläpäässä ja joessa ei ole
virtausta vaimentavia järvialtaita, vahinko voi ulottua pitkälle matkalle. Niin sanottujen P-patojen patoturvallisuusselvitysten yhteydessä on koottu tietoja eräiden
patomurtumien taloudellisista vaikutuksista. Kyrkösjärven ja Hirvijärven patojen
sortumisesta aiheutuvat kokonaisvahingot olisivat yhteensä noin 270 miljoonaa euroa
(noin 2 900 rakennusta, siltoja, teitä, rautateitä, vesi- ja jätevesihuoltoa). Hautaperän,
Uljuan ja Raahen Haapajärven patojen sortumisen seurauksena aiheutuisi vahinkoja
muun muassa yhteensä noin 1 100 rakennukselle sekä lukuisille teille ja silloille.
Näiden kokonaisvahinkojen arvoa ei ole kuitenkaan määritetty. Arvion mukaan
ilman patojen sortumista vahingot olisivat kerran 250 vuodessa esiintyvällä tulvalla
vain pieni osa edellä mainituista vahinkoarvioista, sillä valtaosa vahingoista syntyisi
patomurtuman seurauksena.
Vesistörakenteiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen edellyttää erityisesti
suurten tulvien kannalta merkityksellisten vesistörakenteiden selvittämistä ja tarvittaessa viranomaisen toimenpiteitä. Rakenteiden peruskorjaus- ja kunnossapitotarve
tulee arvioida ja tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys, aikataulu ja voimavaratarpeet tulee arvioida laadittavissa toimenpideohjelmissa.
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6.3 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
6.3.1

Vesistörakenteiden ja niiden kunnon kartoitus

TEHTÄVÄ 3.1
Kartoitetaan suurten tulvien kannalta merkitykselliset vesistörakenteet ja niiden kunto. Arvioidaan rakenteiden kunnossapito- ja peruskorjaustarve ja toimien kiireellisyys.
Alueelliset ympäristökeskukset ovat pystyneet valvomaan muiden kuin patoturvallisuuslain piiriin kuuluvien patojen osalta vesistörakenteiden kuntoa ja lupaehtojen
noudattamista vesilain nojalla vain tapauskohtaisesti. Järjestelmälliseen, aika ajoin
kaikkia rakenteita koskevaan valvontaan ei ole ollut mahdollisuuksia.
Alueellisilla ympäristökeskuksilla ei ole riittävän kattavasti tietoja alueensa vesistörakenteista ja niiden kunnosta valtion omia rakenteita lukuun ottamatta. Yleinen
käsitys on, että varsinkin monet pienet rakenteet ovat huonossa kunnossa ja erityisesti suurilla tulvilla niiden vaurio- ja sortumisriskit ovat suuret. Jotkut näistä rakenteista ovat myös niin sanottuja isännättömiä eli ei tiedetä, kuka on rakenteen omistaja. Hankkeissa, joissa esimerkiksi järjestely-yhtiö on luvanhaltijana, rakenteiden
kunnossapitoon on vaikea löytää varoja ja asiantuntemusta. Kuitenkin tulisi tietää,
miten nämä rakenteet käyttäytyvät tulvatilanteessa, onko niillä tulvaa joissakin paikoin lisäävää vaikutusta ja ovatko ne hallitussa tilassa tulvan jälkeen.
Patorakenteiden ja muiden suuren tulvan kannalta merkityksellisten rakenteiden toimintakuntoa tulisi käydä järjestelmällisesti läpi. Tässä arvioinnissa merkityksellisiksi
katsotaan:
•

rakenteet, joilla on merkitystä suuren tulvan hallinnan kannalta ja

•

rakenteet, jotka voivat vaurioituessaan suuren tulvan aikana aiheuttaa vahinkoa
toisaalla.

Vesistörakenteiden ja niiden kunnon kartoituksessa on tarpeen kiinnittää huomiota
sekä rakennustekniseen että hydrologiseen mitoitukseen. Patoturvallisuuslain piirissä
olevien patojen osalta nämä tiedot on koottu patokansioihin ja patoturvallisuusrekisteriin (PATO). Määräaikaistarkastusten pöytäkirjoissa on maininnat patojen kunnosta
ja seurannasta. Muiden patojen osalta joudutaan niiden kunnon tarkastamiseksi käymään paikalla. Näissä kohteissa on erityisesti tarkastettava betonirakenteiden kunto,
luukkujen toiminta, riskikohteet tulvatilanteessa, ylivuotokynnysten kapasiteetti ja
hydrologisista seurantavelvoitteista huolehtiminen.
Patojen mitoitus on tarkastettu patokansioiden tekovaiheessa, mutta niihin ei yleensä
ole sen jälkeen kiinnitetty huomiota. Kriittinen mitoituksen tarkastelu olisi kuitenkin
monessa kohteessa ajankohtainen.
Rakenteiden ja niiden kunnon kartoitus sekä kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteiden tarvearvio tehdään kaikille suuren tulvan kannalta merkityksellisille rakenteille omistajasta riippumatta. Työssä tulee aluksi erotella suuren tulvan kannalta
oleelliset rakenteet ja selvittää näiden mitoitus. Rakenteiden toimivuutta suurella
tulvalla tulee arvioida laajasti, eli esimerkiksi patoihin ja tekojärviin liittyvät
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rakenteet, kuten kuivat uomat ja tiestö, tulee ottaa mukaan tarkasteluun. Vesistörakenteiden kartoittaminen edellyttää vesilain mukaisten lupien läpikäymistä, tietojen
tallentamista tietokantaan, sijaintikartan päivitystä, omistajaselvitystä ja rakenteiden
kunnon tarkastamista.
Tehtävässä voidaan hyödyntää vuoden 2004 loppuun mennessä tehtävää EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimaa vesistöihin kohdistuvien, ihmistoiminnasta johtuvien ravinnekuormitus- ja muiden paineiden kartoitusta, jossa paikkatietojärjestelmää apuna käyttäen esitetään myös merkittävät vesistörakenteet. Tämän järjestelmän
yhteyteen voidaan rakentaa tietokanta, jossa esitetään rakenteiden tarkempi kuvaus,
kuten omistaja sekä mitoitus- ja kuntotiedot. Myös ympäristöhallinnossa ylläpidettävän patoturvallisuuden tietojärjestelmän (PATO) hyödyntämistä tässä yhteydessä
tulee selvittää.
Patoturvallisuuslain piirissä olevien patojen osalta mitoituksen tarkastelu voidaan
tehdä myös määräaikaistarkastusten yhteydessä.

6.3.2

Ilmaston muutoksen vaikutukset patoturvallisuuteen

TEHTÄVÄ 3.2
Tehdään selvitys ilmaston muutoksen vaikutuksista P-patojen mitoitustulovirtaamiin.
Ilmaston mahdollinen lämpeneminen ja sateisuuden lisääntyminen vaikuttavat
vesistöjen maksimivirtaamiin ja virtaaman ajalliseen vaihteluun. Todella suurten
sateiden, joiden toistumisaika on 10 000 vuotta, on arvioitu kasvavan jopa 50–80 %
nykyisestään (Tuomenvirta ym. 2000). Tällä on merkitystä, kun arvioidaan patojen
mitoitusvirtaamia.
Alustavien tulosten perusteella (Koskela ym. 2001) patojen, joiden yläpuolinen
valuma-alue on pieni, mitoitustulovirtaamat kasvavat eniten. Näillä alueilla sadannan
kasvun vaikutus on voimakkaimmillaan. Säännöstellyissä järvivesistöissä mitoitustulovirtaaman ajankohta siirtyy syksyyn nykyisellä säännöstelykäytännöllä. Tämä
näkyy Oulujoen vesistössä saaduissa tuloksissa. Tulvantorjunnan ja patojen
kestävyyden varmistamiseksi näihin järviin on jätettävä varastotilaa syksyn ja jopa
talven tulvien varalta.
Pohjois-Suomessa patojen mitoitustulovirtaamat näyttivät alustavien arvioiden
mukaan pienenevän, mutta uusimpien, oikeammilla lähtöoletuksilla tehtyjen tarkempien laskentatulosten mukaan (Koskela ym. 2002) myöhäisinä keväinä (esimerkiksi
1981 kevään perusteella luotu ilmastonmuutostilanne) lumen sulannan ja sadannan
yhdessä aiheuttama tulovirtaama tulisi Kemijoella ylittämään nykyisen mitoitustulovirtaaman.
Alustavien laskentatulosten perusteella olisi perusteltua käydä läpi kaikki Suomen Ppadot ja arvioida niiden mitoitustulovirtaamien muutos. Erityisen tärkeää tämä on
pienten jokivesistöjen ja säännösteltyjen järvireittien osalta.
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Liitteenä 8 on edellä olevien tulosten perusteella kiireellisyysjärjestykseen laadittu
luettelo P-padoista, joiden mitoitustulovirtaamat tulisi arvioida uudelleen sekä alustava aikataulu ja arvio vaadittavasta työajasta.

6.3.3

Vesistörakenteiden kunnon ja toimivuuden varmistaminen

TEHTÄVÄ 3.3
Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön toimenpiteet suurten tulvien kannalta
merkityksellisten vesistörakenteiden kunnon ja toimivuuden varmistamiseksi.
Tehtävän 3.1 mukaisesti tulee kartoittaa suurten tulvien kannalta merkitykselliset
vesistörakenteet ja niiden kunto sekä arvioida rakenteiden kunnossapito- ja peruskorjaustarve ja toimien kiireellisyys. Näiden tietojen perusteella tulee laatia erityiset
toimenpideohjelmat rakenteiden kunnon ja toimivuuden varmistamiseksi tulvatilanteessa. Toimenpideohjelman tulee sisältää:
•

tarvittavat peruskorjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet tärkeysjärjestyksessä,

•

aikataulu toimenpiteiden toteuttamiselle,

•

toimenpiteiden voimavara-arviot sekä

•

toimenpiteiden rahoitussuunnitelma ja lisävoimavaratarpeet.

Käytännössä toimenpideohjelmat koskisivat lähinnä patoja. Vesilaki tai patoturvallisuuslaki eivät tällä hetkellä velvoita padon haltijaa laatimaan erityistä padon kunnossapitoon liittyvää toimenpideohjelmaa, vaikka kunnossapitovelvoite sinänsä näiden
lakien nojalla on selkeä. Patoturvallisuuslain 11 §:ssä viitataan hallintopakon osalta
vesilain 21 luvun säännöksiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos padon kunnossapito laiminlyödään ja yleinen turvallisuus tämän johdosta vaarantuu, alueellinen
ympäristökeskus voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan tai vaaran poistamiseksi.
Valtion vesistörakenteiden kunnossapitoon ja peruskorjauksiin käytettävät määrärahat ovat viime vuosina vastanneet vajaata 1 %:a valtion omistamien vesistörakenteiden teknisestä nykyarvosta. On kuitenkin osoittautunut, että tällä määrärahalla ei
ole saatu tehdyksi kaikkia tarvittavia rakenteiden peruskorjauksia ja muun muassa
patojen ohijuoksutuskanavien raivaukset ovat jääneet monin paikoin tekemättä.
Tarkennettu määrärahan lisäystarve saadaan vasta, kun tehtävän 3.1 mukaiset kunnossapito- ja peruskorjaustarvearviot on tehty. Rahoituksen jälkeenjääneisyys tulisi
korjata seuraavien 5–10 vuoden aikana lisäämällä valtion vesistörakenteiden peruskorjauksiin tarvittavia määrärahoja niin, että tekemättömät akuutit peruskorjaustarpeet saataisiin toteutetuksi. Tämä edellyttäisi arviolta 50–100 %:n lisäystä peruskorjauksiin käytettäviin määrärahoihin. Tämän jälkeen määrärahatarve pienenisi
normaalia vuotuista kunnossapitotarvetta vastaavalle tasolle, eli 1,2–1,3 prosenttiin
valtion vesistörakenteiden teknisestä nykyarvosta. Tällä nykyistä (noin 1 %) hieman
korkeammalla määrärahatasolla varmistettaisiin, ettei nykytilaa vastaavaa jälkeenjääneisyyttä enää pääsisi syntymään.
Akuutit, tiedossa olevat peruskorjaustarpeet tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Jos
kuitenkin kyseessä on rakenne, jonka mitoitusvaatimukseen voi tulla muutoksia tehtävän 3.2 mukaisen hydrologisten mitoitustulovirtaamien laskennan perusteella,
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peruskorjauksia ei pidä toteuttaa ennen mitoitustietojen saamista. Patojen mitoitusmuutosten tarpeet tulee ottaa huomioon toimenpideohjelmia laadittaessa. Jos tulviin
varautuminen esimerkiksi ilmaston muutoksen vaikutuksen vuoksi edellyttää
hankkeiden lupaehtoja laajempia investointeja, valtio voisi talousarvioon osoitettujen
määrärahojen puitteissa osallistua toimenpiteiden kustannuksiin myös muiden kuin
valtion patojen osalta.
Rakenteiden omistajat laativat toimenpideohjelmat, jolloin ne voivat arvioida käytettävissä olevat voimavarat suhteessa kiireellisiin toimenpiteisiin ja suunnitella toimenpiteiden rahoituksen. Alueelliset ympäristökeskukset laativat toimenpideohjelmat valtion omistamien rakenteiden osalta.

6.3.4

Vesi- ja patoturvallisuuslainsäädännön muutostarpeet

TEHTÄVÄ 3.4
Tarkistetaan patoturvallisuuslainsäädäntöä patojen turvallisuuden parantamiseksi ja säädösten noudattamisen valvonnan tehostamiseksi. Varmistetaan, että
vesilainsäädännössä on riittävät keinot tehtävän 3.3 mukaisten toimenpiteiden
täytäntöön panemiseksi.
Vesi- ja patoturvallisuussäädöksillä tulisi mahdollistaa suuriin tulviin varautumisen
kannalta tarpeellisten vesistörakenteiden kunnon ja toimivuuden parantamistoimenpiteiden toteuttaminen. Vesilain mukaan vesistöön tehdyn rakennelman omistaja on
velvollinen pitämään rakennelman kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai yleistä
tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia. Vesilain nojalla
alueellisella ympäristökeskuksella on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan
tai vaaran poistamiseksi, jos vesilain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesta toimenpiteestä tai laiminlyönnistä aiheutuu välitöntä terveyshaittaa
tai huomattavaa vaaraa toisen omaisuudelle tai tärkeälle yleiselle edulle. Vesilakitoimikunnan tulisi harkita vesilainsäädännön uudistamisen yhteydessä, ovatko nämä
vesilain säännökset riittävät tehtävän 3.3 mukaisten toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi ottaen huomioon myös patoturvallisuuslainsäädäntö ja sen uudistamistarpeet.
Tehtävässä 3.3 kuvatut toimenpideohjelmat tulee tehdä myös yksityisille padoille ja
tältä osin olisikin syytä selkiyttää patoturvallisuuslain säännöksiä. Lisäksi, jos tehtävän 3.2 mukaiset laskelmat osoittavat olevan tarvetta, tulisi säädöksillä voida velvoittaa padonomistajat tarvittaessa myös suureen tulvaan varautumisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi patojen mitoitusarvojen suurentamiseen.
Määräaikaistarkastusten vaihtelevat käytännöt ja riittämätön kunnossapito on voinut
johtaa muun muassa patojen salaojien ja luukkujen toimimattomuuteen. Puuston kasvaminen tulva-aikana käytettäviin uomiin ja kanaviin pienentää niiden vedenjohtokykyä haitallisesti. Ongelmana voivat olla myös omistussuhteet: esimerkiksi kunnossapidon kannalta tarvittavia raivauksia voi olla hankala tehdä yksityismailla.
Patojen määräaikaistarkastusten sisältövaatimukset tulee määritellä selkeästi. Lisäksi
tulee varmistua siitä, että tarkastuksissa sovittavat toimenpiteet saadaan pannuksi
täytäntöön. Tarkastuksissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota padon ja sen yhteydessä olevien suuren tulvan kannalta merkittävien rakenteiden ja laitteiden toimivuuteen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
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•

padolle johtavien kulkuyhteyksien toimivuuteen tulvatilanteessa,

•

kuivien uomien kunnossapitoon,

•

patojen luukkujen toimivuuteen ja

•

salaojien toimivuuteen.

Patoturvallisuuslainsäädännön uudistamisen yhteydessä on tarpeen uudistaa myös
patotarkastuksiin ja padon hoitoon liittyvät padon omistajan velvoitteet.

6.3.5

Patojen turvallisuussuunnitelmat

TEHTÄVÄ 3.5
Laaditaan puuttuvat ja päivitetään muut patojen turvallisuussuunnitelmat ja
tarvittaessa myös vahingonvaaraselvitykset ottaen huomioon suurten tulvien
esiintyminen.
P-patojen omistajat ovat laatineet vahingonvaaraselvitykset pelastusviranomaisten ja
alueellisten ympäristökeskusten käyttöön. Muutamien patojen osalta mallilaskelmat
on päivitetty. Vahingonvaaraselvityksiin perustuen pelastusviranomaiset ovat laatineet yhteistyössä padon omistajien ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa turvallisuussuunnitelmat lähes kaikille P-padoille. Turvallisuussuunnitelma on laadittu
kaikille niille 18:lle valtion omistamalle padolle, joille sellainen on katsottu tarpeelliseksi. Näistä neljä suunnitelmaa tulisi kuitenkin päivittää. Vahingonvaaraselvitys
puuttuu kahdelta valtion padolta. Muiden kuin valtion patojen osalta turvallisuussuunnitelma puuttuu yhdeksältä padolta ja suunnitelma tulisi päivittää yhdeksällä
padolla.
Kansainvälisen, osaksi EU:n rahoittaman patoturvallisuustutkimusprojektin
(RESCDAM) yhteydessä laadittiin Seinäjoen Kyrkösjärven tekoaltaalle uusi
turvallisuussuunnitelma. Tämä mallisuunnitelma tulee ottaa huomioon laadittaessa ja
uudistettaessa patojen turvallisuussuunnitelmia.

7 Tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan toimivuus suurilla tulvilla
7.1 Nykytila
7.1.1

Tulvantorjunnan menetelmät

Tulvantorjunnalla tarkoitetaan ennen tulvaa ja sen aikana suoritettavien toimenpiteiden (pois lukien pysyvien tulvasuojelurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen) suunnittelua, ennakolta varautumista ja toimintaa tulvatilanteissa. Käytännössä tulvantorjuntaan kuuluu tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien ja vesistömallien laatiminen sekä niiden käyttö, pysyvien tulvasuojelurakenteiden käyttö, lupapäätöksiin ja
tarvittaessa vesilain mukaisiin poikkeuslupiin perustuva säännöstelyjen käyttö ja
muu juoksutusten säätely sekä patoturvallisuudesta huolehtiminen. Lisäksi tulvavahinkoja voidaan vähentää ja rajoittaa seuraavilla tilapäisillä toimenpiteillä:
•

jääkannen sahaaminen tai hiekoittaminen,
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•

vesilain mukaisen poikkeusluvan hakeminen ja käyttäminen (vesilaki 12:19),

•

vaarallisten aineiden, kuten myrkkyjen, siirtäminen turvaan,

•

merkittävien tavaroiden siirtäminen turvaan,

•

viemäreiden ja salaojien tukkiminen,

•

rakenteiden pitäminen kuivana pumppulaitteilla,

•

jää- tai suppopadon räjäyttäminen tai jäiden poistaminen kaivinkoneella,

•

maarakenteisen suojapenkereen rakentaminen,

•

tilapäisten tulvaseinäkkeiden tekeminen,

•

nykyisen penkereen tilapäinen korottaminen,

•

aukon tekeminen padottavaan tulva- tai tiepenkereeseen ja

•

veden johtaminen toiseen vesistöön.

Suomessa on käytetty tilapäisinä tulvasuojelurakenteina lähinnä paikan päältä otetusta maa-aineksesta tehtyjä penkereitä ja hiekkasäkkejä. Erityistapauksissa on
arvokkaan kohteen suojaamista varten tehty valmiita pressuilla tiivistettäviä
elementtejä tai settiparruja. Joskus ovat sekä viranomaiset että yksityiset käyttäneet
rakennuksen suojaamiseen muovikalvoa, joka on kierretty rakennuksen ympäri ja
jonka liepeet on painotettu hiekalla.

7.1.2

Tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan suunnitelmat

Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat ovat vesiviranomaisen johdolla laadittavia
suunnitelmia, joita Suomessa on laadittu kuusi: Saimaan alue (1997), Mäntyharjun
reitti (1999) sekä Kymijoen (1999), Kokemäenjoen (1999), Iijoen (1989, tarkistus
meneillään) ja Kemijoen (1988) vesistöt. Näissä suunnitelmissa on muun muassa
arvioitu mahdollisuuksia tulvavahinkojen vähentämiseen esimerkiksi vesilain
mukaisilla poikkeusluvilla. Vaikka tulvantorjunnan toimintasuunnitelmissa esitetyillä
vesistöjen säännöstelytoimenpiteillä voidaan merkittävästi vähentää vahinkoja,
suurella tulvalla vahingot ovat siitä huolimatta suuret.
Pelastuslain 9 §:n mukaisissa pelastussuunnitelmissa (ks. kohta 3.2.4), jotka perustuvat alueen onnettomuusuhkiin, on varsin vähän kiinnitetty huomiota suuriin tulviin.
Myöskään toiminnanharjoittajat eivät ole laatineet eikä heiltä ole edellytetty pelastussuunnitelmaa suurten tulvien varalle.

7.1.3
Viranomaisten välinen yhteistyö tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa
Ympäristöhallinnosta annetun lain (55/1995) mukaan tulvasuojelusta huolehtiminen
ja tulvantorjunta kuuluvat alueellisille ympäristökeskuksille. Kevään lumensulamistulvat ja jääpatotulvat ovat yleensä meillä aiheuttaneet suurimpia vahinkoja. Tämän
vuoksi monissa alueellisissa ympäristökeskuksissa on kevättalvella nimetty tulvantorjunnan organisaatio ja vastuuhenkilöt eri vesistöille ja käyty kuntien pelastusviranomaisten kanssa neuvotteluja torjuntaan valmistautumiseksi.
Vuonna 2002 varsinainen tulvantorjuntaorganisaatio oli neljällä alueellisella ympäristökeskuksella. Seitsemällä ympäristökeskuksella oli määrättynä vastuuhenkilöt
tulvantorjuntaa varten. Kahdella ympäristökeskuksella ei ollut erikseen määrättynä
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vastuuhenkilöitä eikä organisaatiota tulvantorjuntaa varten. Viisi alueellista
ympäristökeskusta kertoi päivittävänsä tulvantorjuntaorganisaation tai vastuuhenkilötietonsa vuosittain ja kuusi ympäristökeskusta tarpeen mukaan. Yksitoista
ympäristökeskusta lähettää nämä tiedot vaihtelevasti hätäkeskukseen, lääninhallitukseen, kuntiin tai pelastusviranomaisille.
Pelastusviranomaisten organisaatio muodostuu tulvatilanteessa pelastustoimen normaaliolojen käytäntöjen mukaisesti. Uuden pelastuslain 4 §:n mukaan pelastustoiminnan johtaja määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, mistä onnettomuus on
saanut alkunsa. Pelastustoiminnan johtajana toimii yleensä päätoiminen
päällystöviranhaltija (päätoiminen palomestari tai vastaava). Jos pelastustoimintaan
osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastuslain 4 §:n mukaan pelastustoiminnan johtaja. Tällöin pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten tulee noudattaa pelastusviranomaisen määräyksiä, joiden
tarkoituksena on pelastustoiminnan asianmukainen järjestäminen, varmistaminen ja
viranomaisten toimenpiteiden yhteensovittaminen. Pelastusviranomaisen yleisjohtovastuu ei kuitenkaan rajoita muiden pelastustoimintaa suorittavien viranomaisten
lakisääteisiä vastuita ja velvollisuuksia. Tässä tilanteessa muut viranomaiset ovat
pelastusviranomaisten ohella velvollisia osallistumaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun siten, kuin niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä tai muussa lainsäädännössä säädetään. Tämä koskee muun muassa alueellisia ympäristökeskuksia.
Pelastustoiminnan johtaja voi muodostaa avukseen muiden viranomaisten, laitosten
ja pelastustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan
johtoryhmän. Pelastustoiminnan johtaja voi myös kutsua asiantuntijoita avukseen.
Johtoryhmän kokoaminen ja kokoonpano on tarpeellista suunnitella etukäteen näitä
tilanteita varten. Tältä osin tilanne pysyy samana myös uuden pelastuslain tullessa
voimaan vuonna 2004.
Lainsäädännön perusteella toiminnan päävastuu siirtyy pelastusviranomaiselle, kun
kyseessä on pelastuslain 1 §:n mukainen tehtävä. Yhtenä periaatteena pelastustoiminnan alkamiseksi tulvatilanteessa voidaan pitää sellaista tilannetta, jossa yksikin
ihmishenki on vaarassa (esimerkiksi patoturvallisuuslain mukaisen P-padon määritelmänä on käytetty samaa perustetta verrattuna N-patoihin) tai jos merkittävässä määrin omaisuutta (esimerkiksi karjaa) on vaarassa. On muistettava, että tulvatilanteen
kehittymisvaiheessa, ennakkotoimenpiteissä ja itse tulvantorjunnan käytännön toimenpiteiden suorittamisessa avainasemassa on asian tunteva viranomainen eli alueellinen ympäristökeskus, joten tulvatilanne vaatii aina saumatonta yhteistyötä eri
viranomaisten kesken. Käytännössä jo alkavan tulvatilanteen hoidon yhteydessä
alueellinen ympäristökeskus pitää pelastusviranomaisen hyvin ajan tasalla tilanteen
kehittymisestä. Tulvatilanteen pahetessa yhteistyötä tiivistetään tarpeen mukaan.
Pelastusviranomainen toteaa ajankohdan, jolloin tulvantorjunta muuttuu pelastustoiminnaksi.
Jos tulva laajenee suureksi ja uhkaa kunnan useampaa toimialaa, on kyseessä
normaaliolojen erityistilanne. Viranomaisten organisaatio pohjautuu normaaliolojen
organisaatioon ja sen tulisi toimia myös tilanteen laajetessa. Toiminta tulee olla
suunniteltu aina poikkeusolojen tilanteisiin saakka (esimerkki pelastusviranomaisen
organisaatiosta suurella tulvalla on liitteessä 9). Jotta pelastustoiminta tapahtuu
tehokkaasti ja tuloksellisesti, ensimmäisenä toimenpiteenä on joukkojen organisointi.
Tällöin miehitetään esimerkiksi kunnan johtokeskus, jossa toimintaa johtaa pelas-
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tuslain 4 §:n mukaan kunnan tai alueen palopäällikkö tai pelastusjohtaja (nimikettä ei
ole määrätty). Johtokeskukseen määrätään toimialajohtajiksi toinen pelastustoimen
päällystöön kuuluva henkilö, terveysviranomainen, sosiaaliviranomainen, teknisen
toimen päällikkö ja asiantuntijaksi ympäristöviranomainen. Tämän johtoryhmän
tehtävänä on sopia toimintaperiaatteista, päättää tehtävien tärkeysjärjestyksestä ja
johtaa toimialojen toimintaa. Sellaista johtoryhmää, jossa päävastuu olisi ollut pelastustoimella, ei vielä koskaan ole Suomessa perustettu suurta tulvaa varten. Johtoryhmän lisäksi suuren tulvan aikana perustetaan toiminnallinen johtokeskus, jossa
alueellisen ympäristökeskuksen edustus on myös tarpeen. Tarvittaessa tulva-alue
voidaan jakaa toiminta-alueisiin, joilla toimintaa johtavat johtokeskuksen alaiset johtoesikunnat.
Tilanteen laajentuessa edelleen useiden kuntien ja mahdollisesti useiden pelastustoimialueiden alueelle lääninhallitus voi määrätä pelastustoiminnan tarkoituksenmukaisimmat ja toimivimmat johtosuhteet ja toimialueet. Jos tilanne laajenee
useiden läänien alueelle, sisäasiainministeriö voi määrätä pelastustoiminnan
tarkoituksenmukaisimmat ja toimivimmat johtosuhteet ja toimialueet.
Suurella tulvalla tulee ottaa huomioon myös vapaaehtoisten järjestöjen, ilmailuviranomaisten, poliisin ja puolustusvoimien voimavarojen käyttö. Erityistilanteessa perustettava johtoryhmä kutsuu muita tahoja organisaatioon tarpeen mukaan ja esittää
avunpyynnöt.

7.2 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 4
Tavoite: Tulvantorjunta ja pelastustoiminta toimivat suurilla tulvilla.
Toimenpide-ehdotus 4: Laaditaan asianmukaiset tulvantorjunnan ja
pelastustoiminnan suunnitelmat suuriin tulviin varautumiseksi ja varmistetaan viranomaistoiminnan sujuvuus.
Tulvasuojelutöillä, rakenteiden kunnossapidolla ja maankäytön ohjauksella pystytään
vähentämään tulvavahinkoriskiä merkittävästi. Suuren tulvan sattuessa syntyviin
vahinkoihin vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea viranomaisten toiminta, tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan sujuvuus ja ihmisten käyttäytyminen. Tulvantorjunnan ja
pelastustoiminnan varmistamiseksi tarvitaan suunnitelmia ja säännöllisiä harjoituksia.
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7.3 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
7.3.1

Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat

TEHTÄVÄ 4.1
Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa
laaditaan uusia suunnitelmia.
Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat ovat tarpeellisia suurille vesistöille ja usein
tulviville vesistöille tai niiden osille. Erityisen tarpeellisia suunnitelmat ovat vesistöille, joissa on paljon tulvasuojelurakenteita, säännöstelyjä ja toimijoita. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien avulla voidaan etukäteen valmistautua tulvantorjuntatyöhön ja edesauttaa hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kun tarvittavat
tiedot on koottu yhteen, on myös uusien henkilöiden helpompaa aloittaa säännöstelyja muut toimet. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmalle on tärkeää hyvä käytettävyys kriisitilanteessa.
Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaan kootaan kaikki oleellinen tieto vesistöstä
tulvantorjunnan toteuttamista varten. Liitteessä 10 on esitetty muistilista asioista,
joita tulvantorjunnan toimintasuunnitelman tulisi sisältää. Suunnitelmien sisältö voi
jonkin verran vaihdella vesistön ja tarpeiden mukaan.
Liitteessä 11 on esitetty alueellisten ympäristökeskusten vastauksiin perustuva
luettelo niistä vesistöistä, joille tulee laatia tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat.
Työ tehdään maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa. Käytännössä suunnitelmat laatii alueellinen ympäristökeskus yhteistyössä pelastusviranomaisten, voimayhtiöiden, järjestely-yhtiöiden, säännöstelylupien haltijoiden ja muiden alueen
toimijoiden kanssa. Työ voi sopia osittain konsulttityöksi.

7.3.2

Vastuut tulvatilanteessa

TEHTÄVÄ 4.2
Varmistetaan, että pelastusviranomaisilla ja alueellisilla ympäristökeskuksilla
on yhteinen näkemys keskinäisestä työnjaosta ja vastuista tulvantorjunnassa.
Molemmilla viranomaisilla on määrättynä vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä
sekä valmius tarvittaessa perustaa johtoryhmä tulvantorjuntaa varten.
Viranomaiset voivat ryhtyä käytännön toimenpiteisiin tulvantorjunnassa vain toimivaltansa puitteissa. Erityisiä toimivaltasäännöksiä lain tasolla edellyttää ainakin
puuttuminen yksityiseen omaisuuteen tai yksityishenkilöiden toimintavapauden
rajoittaminen muilla tavoin. Pelastusviranomaisten toimivaltuudet ovat varsin laajat,
mutta luonnollisesti käytännön pelastustyöstä voi pelastuslain 45 §:ssä tarkoitetun
viranomaisen määräyksestä huolehtia myös esimerkiksi alueellinen ympäristökeskus.
Alueellinen ympäristökeskus voi vesilain toimintavaltuuksien puitteissa ryhtyä vain
hyvin rajoitetusti sellaisiin tulvantorjuntatoimiin, joista voi aiheutua vahinkoa omaisuudelle. Yleensä tällaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen voisi siten tapahtua vain
pelastuslain 45 §:n nojalla pelastusviranomaisen johdolla.
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Pääsääntönä alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen työnjaossa voidaan pitää sitä, että pelastusviranomaiselle kuuluu turvallisuus ja siihen liittyvä
pelastustoiminta ja alueelliselle ympäristökeskukselle vesistöön liittyvä toiminta.
Alueelliselle ympäristökeskukselle tulvantorjunnassa kuuluu vesistöön liittyvä yleinen viranomaistoiminta ja asiantuntijatehtävät sekä vesilain mukaisen luvan haltijan
tehtävät. Pelastusviranomaiselle kuuluu pelastustoiminta ja väestönsuojelutoimenpiteet ja tilanteen yleisjohto, kun pelastustoimintaan osallistuu useita eri viranomaisia. Näiden toimintojen väliin jää kentällä paikallisesti suoritettavia tehtäviä,
joiden suorittaja ja vastuu on epäselvä.
Missään ei ole tähän asti esitetty tai selvitetty tarkasti alueellisen ympäristökeskuksen
ja pelastusviranomaisen tehtävien jakoa tulvatilanteessa. Liitteessä 12 on esitetty
Suurtulvatyöryhmän suositus vastuunjaosta lainsäädännön ja nykyisen toimintatavan
perusteella. Tehtävien jakautuminen alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen kesken ei lainsäädännön perusteella ole selkeää ja yksiselitteistä.
Tehtävien hoitaminen voi vaihtelevassa määrin sisältää puuttumista esimerkiksi
omaisuudensuojaan ja edellyttää tämän vuoksi laissa säädettyjä toimivaltuuksia (ks.
kohta 3.2). Tällaisissa tilanteissa toimivalta on yleensä vain pelastusviranomaisella.
Alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen työnajossa ja toiminnassa
on nykyisin eroavaisuuksia eri puolilla maata. Työryhmän suosituksella pyritään
yhtenäistämään käytäntöjä eri puolilla maata, vaikka tehtävien suorittamisesta voidaan jatkossakin sopia paikallisesti toisin. Alueellisen ympäristöviranomaisen ja
pelastusviranomaisen tehtävien ja työnjaon tarkastelun tavoitteena on varmistaa
onnistunut tulvantorjuntatyö ja turvata riittävien voimavarojen varaaminen tehtäviin.
Pääperiaatteena vastuukysymyksissä voidaan pitää sitä, että kumpikin viranomainen
(alueellinen ympäristökeskus ja pelastusviranomainen) on vastuussa omista tehtävistään (liite 12). Käytännössä, jos vastuuviranomaisen osaaminen ja /tai voimavarat
eivät paikallisesti riitä tehtävien tekemiseen, se voi pyytää virka-apua. Tämä ei kuitenkaan muuta toimenpiteen vastuuviranomaista. Ympäristöhallinnon rakentamisorganisaatiota kehitettäessä tai käytettävissä olevien voimavarojen muusta syystä
vähetessä voi osoittautua, ettei ympäristöhallinto kykene asianmukaisella tavalla
suoriutumaan sellaisista tehtäväalueeseensa varsinaisesti kuulumattomista tehtävistä,
joita sille on tullut käytännön syistä esimerkiksi sillä perusteella, että sillä on aikoinaan ollut käytettävissä vahva rakentamisorganisaatio. Tällaisessa tilanteessa joudutaan erikseen selvittämään voimavarakysymyksiä ja viranomaisten tai muiden tahojen, kuten kiinteistönomistajien välistä työnjakoa. Esimerkiksi pienten jokien tai
purojen pohjaan muodostuvan jään poisto talvella, ettei se padottaisi vettä ja aiheuttaisi muun muassa rakennuksille vesivahinkoja, ei varsinaisesti kuuluisi alueellisen
ympäristökeskuksen tehtäviin, ellei jään poistolla ole merkitystä yleisen edun kannalta.
Silloin kun tulvantorjunnasta vastaava alueellinen ympäristökeskus ja pelastusviranomainen avustavat toisiaan tulvatilanteessa, kyse ei ole niinkään virka-avusta vaan
yhteistoiminnasta, eli yleensä molemmat viranomaiset hoitavat edelleen omia
tehtäviään. Joissain tilanteissa voi olla tarpeen pyytää virka-apua muilta viranomaisilta kuten poliisilta tai puolustusvoimilta. Pelastuslain 6 §:n nojalla muun
muassa hätäkeskuslaitos, poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat, ympäristöviranomaiset ja sääpalvelusta vastaavat virastot ja laitokset ovat velvollisia osallistumaan
pelastustoimintaan siten, kuin niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä sääde-
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tään. Näitä muiden viranomaisten tehtäviä pelastustoiminnassa on täsmennetty
pelastustoimiasetuksessa. Menettelytavoista puolustusvoimien osallistuessa pelastustoimintaan on sovittu puolustusministeriön ja sisäasiainministeriön välisessä sopimuksessa 30.9.1999. Säännösten nojalla virka-avun pyytäminen poliisilta tai puolustusvoimilta suurella tulvalla kuuluisi siis pelastusviranomaisten ratkaistavaksi ja
tehtäväksi.
Tulvantorjuntatoiminnan aukottomuuden ja toimivuuden turvaamiseksi on tärkeää,
että alueellisilla ympäristökeskuksilla on nimettyinä tulvantorjunnan vastuuhenkilöt
eli tulvantorjuntaorganisaatio. On tärkeää, että myös pelastusviranomainen nimeää
ainakin tulvantorjunnan vastuuhenkilöt. Lisäksi tulee olla valmius tarvittaessa perustaa johtoryhmä tulvantorjuntaa varten.
Tulvan uhka ja tulvaonnettomuus kohdistuvat usein laajuudeltaan niin suurelle alueelle, että siellä toimii useita saman hallinnon viranomaisia, jotka edustavat samaa
organisaatiotasoa eli ovat valtuuksiltaan yhtäläisessä asemassa (esimerkiksi useita
aluepalopäälliköitä, useiden läänien pelastusosastoja sekä useita alueellisia
ympäristökeskuksia) ja jokaisella niistä on oma johtoryhmänsä. Myös nämä näkökohdat tulisi ottaa huomioon selvitettäessä hallinnollisia ja toiminnallisia johtosuhteita alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen välillä tulvan vaaran muuttuessa vähitellen tulvaonnettomuudeksi.
Alueellisten ympäristökeskusten tulvantorjunnan vastuuhenkilöiden määrääminen on
välttämätöntä tehdä heti. Ainakin niiden ympäristökeskusten, joissa tulvia esiintyy
usein, on syytä päivittää tulvantorjuntaorganisaatio vuosittain. Pelastusviranomaisen
tulvantorjuntaorganisaatio perustetaan kerran ja tarkistetaan tarpeen mukaan.
Liitteinä 13 ja 14 on Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskusten
tulvantorjuntaorganisaatiot esimerkkeinä alueellisille ympäristökeskuksille organisaation luomista ja havainnollista esittämistä varten.

7.3.3

Tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoitukset

TEHTÄVÄ 4.3
Toteutetaan säännöllisesti valtakunnallisia tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoituksia.
Toimintaharjoituksia on pidetty sekä tulvantorjuntavalmiuden parantamiseksi että
patomurtumatilanteiden varalle. Niillä padoilla, jotka onnettomuuden sattuessa saattavat aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai terveydelle taikka ilmeisen huomattavan
vaaran ympäristölle tai omaisuudelle (P-pato), on tarpeen järjestää myös harjoituksia,
joissa patomurtuma kuvataan tapahtuvaksi tulvatilanteessa. Patojen toimintahäiriö- ja
murtumariski on tavanomaista suurempi juuri tulvien aikana, minkä vuoksi
harjoituksia on tarpeen järjestää ottaen mukaan myös tulvantorjuntaan liittyvät toimenpiteet. Olosuhteista riippuen tarvittavien toimenpiteiden määrä ja alueellinen
laajuus voi olla huomattavasti suurempi kuin tavanomaisessa vesitilanteessa tapahtuvassa patomurtumassa. Harjoituksia tulisi järjestää erityisesti sellaisissa vesistöissä,
joissa esiintyy usein tulvia ja joissa on P-patoja.
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Korkeimpaan turvallisuusluokkaan kuuluville padoille laadituissa turvallisuussuunnitelmissa (aikaisemmin kohdesuunnitelmissa) kuvataan erityisesti ne hälyttämiseen, patovaurion korjaamiseen, tulva-aallon vaimentamiseen, pelastamiseen, evakuointiin ja tiedottamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka käynnistyvät patomurtumariskitilanteessa ja padon mahdollisesti murtuessa. Käytännössä suunnitelman toimivuuden varmistaminen edellyttää harjoitussuunnitelman laatimista ja harjoituksen järjestämistä yhteistyössä erityisesti lääninhallituksen, pelastustoimen ja kunnan muiden toimialojen sekä alueellisen ympäristökeskuksen ja padon omistajan kanssa.
Harjoitusten hyödyllisyydestä on hyviä kokemuksia muun muassa Kymijoen vesistön alaosalla vuonna 1999 pidetystä tulvantorjuntaharjoituksesta sekä vuonna 2000
pidetystä Kyrönjoen vesistön Kyrkösjärven altaan patomurtumaharjoituksesta. Hälyttämiseen, padon korjaamiseen ja pelastamiseen liittyvien toimenpiteiden ohella harjoituksissa on syytä testata myös viranomaisten yhteistoimintaa, viranomaisradioverkon käyttökelpoisuutta, mahdollisia tilapäisiä tulvasuojelurakenteita ja asukkaiden
omatoimisuutta kiinteistöjensä tulvavahinkojen torjumisessa.
Hyvän harjoituksen järjestäminen edellyttää ensin padon turvallisuussuunnitelman
päivittämistä ja paneutumista harjoituksen suunnitteluun. Tämän vuoksi harjoituksia
ei käytännössä voida järjestää kaikille lähes 40:lle korkeimpaan turvallisuusluokkaan
kuuluvalle padolle lähivuosina. Harjoituskohteita valittaessa on syytä ottaa huomioon
myös tulvakarttojen saatavuus (tehtävä 1.1), tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat
(tehtävä 4.1) sekä erityisen tärkeille kohteille laaditut suunnitelmat (tehtävä 4.5).

7.3.4

Tilapäiset tulvasuojelurakenteet ja toimenpiteet

TEHTÄVÄ 4.4
Selvitetään tilapäisten, nopeasti ja helposti siirrettävien tulvasuojelurakenteiden tarve ja laaditaan ehdotus niiden hankkimiseksi, käyttöperiaatteiksi ja
säilyttämiseksi niin, että ne ovat riittävän nopeasti siirrettävissä alueille, joilla
niitä saatetaan tarvita.
Keski-Euroopassa suurten tulvien aiheuttamien vahinkojen torjunnassa ovat viime
aikoina yleistyneet tilapäisinä tulvasuojelurakenteina hiekkasäkkien ohella lähinnä
koottavat seinäkkeet. Sellaisia ovat esimerkiksi noin metrin pituiset vinojen tukien
varaan laitettavat seinäkkeet, joita laitetaan vierekkäin ja joiden etupuolelle ja osin
myös maahan laitetaan tiivisteeksi muovi. Toinen vaihtoehto on muovinen kasettirakenne, jossa kasetit kytketään peräkkäin, täytetään hiekalla ja tiivistetään muovilla.
Tällaisen rakenteen käyttö edellyttää paikalle tuotavaa hiekkaa ja kuormauskonetta
kasettien täyttämistä varten. Kaupunkimaisilla alueilla on lisäksi käytetty esimerkiksi
alumiinisia pystysuoria tulvaseiniä, joissa pystypalkkien uriin laitetaan vaakapalkkeja
sekä aukkosulkuja. Tällaisia tulvaseinäkkeitä voidaan käyttää vain sellaisissa
paikoissa, joissa maanpinta on hyvin tasainen. Niiden käyttö on varsin kallista, joten
ne tulisivat kyseeseen lähinnä arvokkaiden kohteiden kuten sairaaloiden,
teollisuuslaitosten ja muiden merkittävien rakennusten suojelussa.
Joissakin tapauksissa erityisesti asuinrakennusten tulvavahinkoja olisi myös Suomessa voitu selvästi vähentää, mikäli tällaisia helposti siirrettäviä tulvasuojelurakenteita olisi ollut käytettävissä. Niiden käytöstä on saatu kokemuksia esimerkiksi Rei-
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nin tulvilla 1990-luvulla, Ruotsin Arvikassa vuoden 2000 tulvalla sekä Keski-Euroopan vuoden 2002 tulvilla.
Ympäristöviranomaisten, pelastusviranomaisten, puolustusvoimien ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä tulee laatia selvitys, jossa arvioidaan tilapäisten
tulvasuojelurakenteiden hankkimisen tarve ja johon sisältyisi ehdotus niiden hankkimiseksi ja kustannusarvio. Selvityksessä laadittaisiin ehdotus rakenteiden
hankkimisen vastuista, menettelyistä ja toimintaperiaatteista. Selvityksessä tulee
myös suunnitella, miten hankittavia rakenteita voidaan käyttää mahdollisimman
tehokkaasti myös muulloin kun suurilla tulvilla. Ehdotusta laadittaessa on otettava
huomioon tilapäisten rakenteiden käytön hyödyt ja kustannukset. Yhteiskäytössä
olevien tilapäisten rakenteiden lisäksi niitä voidaan hankkia myös kohdekohtaisesti.
Esimerkiksi tehtävän 1.3 mukaisten yleissuunnitelmien yhteydessä voidaan selvittää,
kannattaisiko tilapäisiä rakenteita hankkia joillekin suurille vahinkokohteille.
Suurtulvatyöryhmä kysyi työnsä aikana alueellisten ympäristökeskusten mielipiteitä
tilapäisten tulvasuojelurakenteiden tarpeesta. Kyselyn vastauksia voidaan käyttää
hyväksi edellä mainittua selvitystä laadittaessa. Liitteessä 15 on kuvattu joitakin pääkohtia ympäristökeskusten vastauksista.

7.3.5

Varautumis- ja pelastussuunnitelmat

TEHTÄVÄ 4.5
Merkittäville tulva-alueilla sijaitseville asuinalueille laaditaan varautumissuunnitelmat ja liitetään ne osaksi kuntien valmiussuunnitelmaa. Tarpeen
mukaan erityisen tärkeille kohteille laaditaan pelastussuunnitelmat suuren tulvan varalta.
Suurella tulvalla joudutaan muutamissa kaupungeissa evakuoimaan satoja tai tuhansia ihmisiä ja vahingot kiinteistöille ja teollisuudelle ovat suuret. Tällaisessa tilanteessa on hyvin todennäköistä myös, että sähkön jakelu ja vesihuolto keskeytyvät,
kadut ja tiestö vaurioituvat sekä ympäristövahinkojen vuoksi vedet likaantuvat, jolloin joudutaan muutoinkin erityistoimenpiteisiin.
Tällaisille alueille on tarpeen laatia varautumissuunnitelma suuren tulvan varalta.
Suunnitelmassa tarkasteltaisiin muun muassa johtoryhmän perustamista, eri organisaatioiden vastuita, varautumistoimenpiteitä, hälytystasoja, väestön varoittamista ja
evakuoimista, vaaraan joutuneiden pelastamista, tärkeiden kohteiden suojaamista,
ympäristövahinkojen torjumista, evakuoidun väestön, pelastustoimen henkilöstön ja
kaluston huoltoa, lääkinnällistä pelastustoimintaa, tulva-alueen eristämistä, liikenteen
ohjausta, tiedottamista ja onnettomuustilanteiden aikaista vartiointia. Tällainen
varautumissuunnitelma on tarpeen liittää kunnan valmiussuunnitelman osaksi.
Myös teollisuudelle aiheutuvat vahingot suurella tulvalla ovat huomattavat erityisesti
silloin, jos laitoksen toiminta keskeytyy. Teollisuuden toiminnan laadusta riippuen
vakavan ympäristövahingon riski on hyvinkin mahdollinen. Tällaisille laitoksille
tulisi laatia pelastuslain edellyttämät pelastussuunnitelmat.
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Kaupunkien varautumissuunnitelmien ja teollisuuden pelastussuunnitelmien laatiminen on syytä käynnistää siten, että ensin tehdään molemmista esimerkkihankkeena
mallisuunnitelmat. Niiden valmistuttua järjestetään valtakunnalliset ja tarpeen
mukaan alueelliset koulutuspäivät. Alueellisten ympäristökeskusten tulisi,
mahdollisesti tehtävän 1.3 mukaisten yleissuunnitelmien laatimisen yhteydessä,
kartoittaa riskit ja laatia toiminnanharjoittajakohtaiset luettelot, joissa on esitetty
pelastussuunnitelmien laatimistarve tärkeysjärjestyksessä. Varsinainen suunnittelu
käynnistetään niissä kohteissa, joissa kaupungit, kunnat, pelastusviranomaiset, ympäristökeskukset ja toiminnan harjoittajat katsovat ne tarpeellisiksi. Suunnitelmien toimivuuden tarkistamiseksi on myös tarpeen järjestää tehtävän 4.3 mukaisia harjoituksia. Liitteenä 16 on alustava suunnitelma projektista, jossa muun muassa laaditaan
edellä tarkoitetun kaltainen varautumissuunnitelma Porin kaupungille.

8 Uusimman tekniikan hyödyntäminen tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa
8.1 Nykytila
Valtakunnalliseen vesistöjen vedenkorkeuden seurantaverkkoon kuuluu noin 300
asemaa, joista noin 200 on Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten ylläpitämiä. Tärkeimmät ympäristöhallinnon ulkopuoliset tiedon tuottajat
ovat vesivoimayhtiöt, vesihuolto-organisaatiot ja merenkulkuhallinto. Vedenkorkeuksia mitataan päivittäin ja suurin osa asemista on jo varustettu jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Kaikkiaan hydrologisessa tietorekisterissä on vedenkorkeushavaintoja noin 850 kohteesta.
Suomen ympäristökeskuksessa on käytössä Vesistömallijärjestelmä tulvien ennustamiseen. Ennusteet kattavat 85 % Suomen alueesta. Järjestelmä tuottaa internettiin
päivittäin reaaliaikaista tietoa ja ennusteita. Ennusteisiin on lisätty tilastollista
vertailutietoa niiden käytettävyyden parantamiseksi. Osa hydrologisista tiedoista
esitetään reaaliaikaisina, päivittäin uudistuvina karttoina. Järjestelmä on automatisoitu. Järjestelmän kehitys on kohdistunut seuraaviin suuren tulvan ennustamisen
kannalta tärkeisiin osiin: prosessikuvaus (lumi, aluesadanta, haihdunta, routa,
korkeusmalli), reaaliaikaisten tietojen saatavuus (vedenkorkeus, sadanta, lumen
vesiarvo),
ennusteiden
käytettävyys
(internet-ennusteet
ja
kartat,
Karttakäyttöliittymä), laskentatarkkuuden päivitys (automaattinen päivitys ennen
ennusteajoa) ja www-käyttöliittymä, jonka kautta ennusteajojen ohjaus ja tietojen
tallennus voidaan tehdä. Säätutkalla saatavien sadetietojen ja satelliittien avulla
saatavien lumen peittävyystietojen käyttö vesistöennusteiden tarkentamiseksi on
aloitettu.
Suomessa on vesiviranomaisen toimesta pyritty jakamaan tietoa tulvista ja tulvan
vaarasta eri yhteyksissä jo kymmenien vuosien ajan. Merkittävimmille vesistöille on
laadittu tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat (ks. kohta 7.1.2). Ne on jaettu muun
muassa alueen kunnille ja niistä on tiedotettu lehdissä, tiedotustilaisuuksissa ja
näyttelyissä. Kyrönjoelle ja Lapuanjoelle on laadittu tulva-alueita kuvaavat julkaisut
tarkkoine karttapiirroksineen. Tulvia koskevia yleisiä tiedotteita on laadittu esimerkiksi vuonna 1982. Lisäksi tulva-asioita on käsitelty monissa alueellisten ympäristökeskusten esitteissä. Tulvan vaarasta on tiedotettu esimerkiksi vuonna 2000 valmis-
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tuneessa Suurtulvaselvityksessä sekä vuonna 1984 laaditussa ja vuonna 1999 uusitussa suosituksessa alimmista rakentamiskorkeuksista.
Nykyisin tulvan vaarasta tiedottaminen perustuu suurelta osin hydrologisesta tilanteesta tiedottamiseen ennakolta ja tilanteen kehittymisestä tiedottamiseen. Ennakkotiedottamisella välitetään tietoa siitä, missä ja koska mahdollinen tulvatilanne syntyy,
jolloin alueen asukkaat ja muut toimijat tietävät olla varuillaan. Alueelliset ympäristökeskukset tiedottavat yleisesti myös poikkeuksellisista vesitilanteista tiedottein ja
lähinnä lehdistön, television ja radion kautta. Tulvatilanteen kehittyessä pahemmaksi
tiedottamista lisätään tarpeen mukaan. Kun tulvantorjuntatoimet laajenevat niin, että
myös pelastusviranomaiset osallistuvat toimintaan, sovitaan tiedottamisesta yhdessä.
Tiedottaminen voidaan hoitaa tällöin joko kummankin viranomaisen toimesta
erikseen tai yhteisten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien avulla.

8.2 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 5
Tavoite: Tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa hyödynnetään ajanmukaisia menetelmiä.
Toimenpide-ehdotus 5: Hyödynnetään uusinta tekniikkaa tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan kehittämiseksi ja tehostetaan tiedottamista.
Suurella tulvalla kohdistuu teknisten ratkaisujen käytölle suuria vaatimuksia. Tulvan
kehittyminen sekä sen leviäminen pitää pystyä ennustamaan, jotta tulvantorjunta- ja
pelastustoimet pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan oikeaan aikaan ja oikeilla
menetelmillä. Viranomaisten välisen yhteydenpidon, tiedottamisen ja asukkaiden
varoittamisen pitää toimia kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun tulva on aiheuttanut
sähkökatkoksia ja laajojen alueiden jäämisen veden alle, ja asukkaiden huoli toinen
toisistaan on tukkinut puhelinverkot.

8.3 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
8.3.1

Liikenne- ja viestiyhteydet

TEHTÄVÄ 5.1
Varmistetaan tulvantorjunta- ja pelastustoiminnan johtamista palvelevien liikenne- ja viestiyhteyksien toimivuus suurilla tulvilla. Selvitetään viranomaisten
sisäiset tärkeät yhteydet sekä viranomaisten väliset yhteydet ja tehdään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.
Suomeen rakennettava VIRVE-viranomaisradioverkko korvaa vanhentuneet, erillisistä järjestelmistä koostuvat radioverkot asteittain vuoden 2003 loppuun mennessä.
Uuden VIRVE-verkon tarkoituksena on vahvistaa turvallisuusviranomaisten valmiutta suoriutua niille määritellyistä tehtävistä menestyksellisesti kaikissa tilanteissa.
Hankkeen tarkoituksena on luoda turvallisuusviranomaisten käyttöön tehokas ja
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kattava radioverkko, joka palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä ja parantaa viranomaisten
toimintaedellytyksiä.
Nykyisiin järjestelmiin verrattuna nyt toteutettavan verkon keskeisiä etuja ovat
nopeus, monikäyttöisyys ja salauksen tuoma turvallisuus. Verkon suunnittelussa ja
rakentamisessa otetaan huomioon korkeat käytettävyysvaatimukset sekä jokapäiväisessä toiminnassa että poikkeusoloissa.
Viranomaisradioverkon ensisijaisia käyttäjiä ovat valtion ja kuntien turvallisuudesta
vastaavat viranomaiset. Yhtenäinen radioverkko luo aiempaa vankemmat puitteet eri
viranomaistahojen toimivalle yhteistyölle. Uuden verkon myötä otetaan käyttöön
myös uudet johtamismenetelmät, jotka osaltaan tehostavat viranomaistoimintaa.
Viranomaisradioverkon toimintavarmuutta suurilla tulvilla ei ole vielä selvitetty.
Esimerkiksi syksyllä 2001 tapahtuneiden myrskyjen aikana viranomaisten viestiyhteyksissä, mukaan lukien VIRVE, oli puutteita, jotka johtuivat useimmiten
sähkönjakelun ongelmista. On todennäköistä, että myös suurella tulvalla sähkönjakelussa on puutteita, mikä saattaa vaikuttaa myös VIRVE:n toimintaan.
Viestintävirasto on 18.12.2001 kehottanut teleyrityksiä ryhtymään lukuisiin toimenpiteisiin, joiden avulla luonnonilmiöiden haitallisia vaikutuksia teleliikenteelle voidaan välttää tai vähentää. Näiden toimenpiteiden jälkeen operaattorit pystyvät
parantamaan yleisten viestivälineiden toimintavarmuutta. Lisäksi tulee kuitenkin
selvittää:
•

miten VIRVE-verkon tukiasemat sijoittuvat tulvakartoilla (tukiasemien sijainti
ei ole julkista tietoa),

•

VIRVE-tukiasemien perustamistaso tulvan vaaran alaisilla alueilla,

•

uhanalaisten tukiasemien rakenteellinen suojaaminen,

•

teleyhteyksien muiden toimintojen riskit tulva-alueilla (esimerkiksi siltojen ja
penkereiden yhteydessä olevat kaapelit) ja

•

VIRVE-puhelimien lainaaminen tai vuokraaminen ympäristöviranomaisille tulvatilanteessa tarpeen mukaan.

Edellä mainitut tehtävät edellyttävät tulvan vaaran alaisten alueiden määrittämistä,
mihin tarvitaan alueellisten ympäristökeskusten työpanosta. Apuna voidaan käyttää
tehtävän 1.1 mukaisia yleispiirteisiä tai yksityiskohtaisia tulvakarttoja. Tulvaveden
tukiasemille aiheuttamat ongelmat tulee tiedostaa ja varautua suojaamaan tärkeimmät
tukiasemat. Näitä suojaamistoimia voivat olla esimerkiksi tukiasemien rakenteelliset
suojaamiset ja muutokset. Jos selvityksen aikana huomataan puutteita myös
teleyhteyksien runkokaapeleiden sijoituksissa, tulee operaattoreiden harkita tilanteen
parantamista. Tehtävän toteuttamista voidaan kokeilla aluksi esimerkiksi Seinäjoen
alueella, josta paikkatietoihin perustuvat tulvakartat on tehty.
Selvityksessä tulee myös arvioida, paljonko alueelliset ympäristökeskukset tarvitsevat VIRVE-puhelimia ja sopia toimintamenettelystä puhelimien lainaamiseksi tai
vuokraamiseksi. VIRVE-verkon toimivuutta tulee testata tehtävän 4.3 mukaisissa
tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoituksissa.
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8.3.2

Tulvaennusteet

TEHTÄVÄ 5.2
Kaikilla vesistöillä, joilla suuri tulva voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja tai
vaaraa ihmisille tai yhteiskunnan tärkeille toiminnoille, tulee olla ajanmukaiset
tulvaennustemallit. Varmistetaan vesistömallien toimivuus suuren tulvan kehittymisen ennustamisessa muun muassa huolehtimalla riittävien reaaliaikaisten
havaintojen saatavuudesta.
Suuren tulvan kehittymisen ennustamisessa vesistömallit ovat keskeinen työväline.
Jotta tulvahuipun suuruus ja ajoittuminen pystyttäisiin ennustamaan mahdollisimman
oikein, tarvitaan riittävää havainnointia, nopeaa tiedonsiirtoa havainnointipisteestä
mallien käyttöön sekä tulvatilanteelle oikein kalibroidut vesistömallit.
Mallien toimivuudesta suuren tulvan ennustamisessa ei ole Suomessa kokemuksia.
Ennustejärjestelmää ei ole voitu kalibroida suurelle tulvalle. Ajankohtaisten virtaama- ja vedenkorkeushavaintojen saatavuus heikkenee tulvatilanteessa muun
muassa tulvaveden vedenkorkeusasemille aiheuttamien häiriöiden seurauksena. On
todennäköistä, että vaikka tulvan kehittymisvaiheessa malleista on suurta apua,
tulvan ollessa pahimmillaan niillä saatavat tulokset ovat vain suuntaa-antavia.
Mallien toimivuutta suurilla tulvilla lisää, jos niissä on riittävän hyvin otettu huomioon poikkeukselliset vesien varastoalueet ja tulvatilanteessa toimivat bifurkaatiot
(veden purkautumiset kahteen vesistöön) ja jos suurista tulvista on riittävästi
havaintoja mallien kalibroimiseksi.
Keskeisin ongelma suurilla tulvilla on vesistömallien tarvitsemien hydrologisten
havaintojen toimittamisen hitaus. Jos tietoja esimerkiksi juoksutusten muutoksista ei
saada nopeasti vesistömallien käyttöön, malleilla saatavat ennusteet ovat auttamattoman virheellisiä. Liitteessä 17 on esitetty ne virtaaman ja vedenkorkeuden
havaintopisteet, joita tarvitaan vesistömallien käyttöön, ja joista tietojen saaminen
kestää nykyisin useita päiviä tai jopa viikkoja. Vesistömalleilla saatavien tulvaennusteiden tarkkuutta tulisikin parantaa lisäämällä reaaliaikaisia vedenkorkeushavaintoja, jotka ovat usein valmiina vesivoimayhtiöiden tietojärjestelmissä vesilain
mukaisten lupien määrääminä velvoitteina. Vain tiedonsiirto Suomen ympäristökeskuksen järjestelmiin puuttuu. Uusien reaaliaikaisten vedenkorkeushavaintojen
käyttöönotosta tulisi neuvotella alueellisten ympäristökeskusten ja voimayhtiöiden
kesken. Myös tiedon toimittamisen vastuut tulee määritellä selkeästi. Vastuut voidaan kirjata esimerkiksi tulvantorjunnan toimintasuunnitelmiin (tehtävä 4.1).
Ympäristöhallinnon reaaliaikaisia vedenkorkeustietoja tuottavan Procol-järjestelmän
keskuskone on Vaasassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ylläpidettävänä. Se
tuottaa reaaliaikaista tietoa noin kuuden tunnin viiveellä Suomen ympäristökeskuksen ennustejärjestelmään. Tämä viive pitäisi lyhentää alle tuntiin jokivesistöissä.
Vaikka vesistömallit kattavatkin jo 85 % Suomen alueesta, on vielä joukko rannikkoalueiden pieniä vesistöjä, joilla voi suurella tulvalla aiheutua merkittäviä vahinkoja ja
joilta tulvaennustemallit puuttuvat. Luettelo tällaisista vesistöistä on esitetty liitteessä
18. Näille vesistöille tulisi laatia vesistömallit.
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Lisäksi liitteessä 19 on esitetty muut vesistömallijärjestelmän kehittämistarpeet, joiden toteuttamisella varmistetaan ennusteiden saatavuus ja niiden tehokas käyttö suurella tulvalla. Näiden tehtävien aikataulutus, vastuuttaminen ja toteutus hoidetaan
maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksen keinoin.

8.3.3

Tulvista tiedottaminen

TEHTÄVÄ 5.3
Laaditaan yleinen tulviin varautumisopas ja esitteitä merkittävimmille tulvakohteille sekä lisätään muutakin yleistä tulva-asioista ja tulvan vaarasta tiedottamista hyödyntäen uusinta tekniikkaa.

Tulvaesitteet ja -oppaat
Tulvan vaaran tiedostaminen sekä tiedottaminen uhkaavasta tilanteesta ennakkoon
auttavat asukkaita varautumaan tulvaan ja siihen liittyvään tarvittavaan omaisuuden
suojaamiseen ja siirtämiseen sekä evakuointeihin. Tällä voi olla suuren tulvan sattuessa merkittävä vaikutus vahinkojen määrään.
Kansalaisten tiedonhalu ja -tarve kasvavat suurilla tulvilla, jolloin heillä on myös
oikeus saada tietoa. Oikein ajoitettu, kansalaisten yksinkertaisiinkin ongelmiin kohdistuva tiedottaminen lisää turvallisuuden tunnetta sekä vähentää tietämättömyyden
ja huhujen aiheuttamaa epävarmuutta. Viranomaisten velvollisuutena on jakaa tietoa.
Tiedottamisen tulee olla avointa, nopeaa, tehokasta, luotettavaa ja helposti ymmärrettävää. Tiedottamisen painopiste voidaan siirtää uutisoivasta tiedottamisesta toimintoja ohjaavaan ja pelastavaan tiedottamiseen.
Tähän asti tehdyt tulvaesitteet ja -julkaisut ovat olleet yleisluontoisia ja ne on tarkoitettu pääasiassa kunnille, muille yhteisöille ja viranomaisille. Sen sijaan tulvaan
varautumisen käytännön toimenpiteitä koskevia ja ranta-asukkaille tarkoitettuja esitteitä tai oppaita ei ole laadittu.
Tällainen kansalaisten tulvaopas olisi tarpeellinen esimerkiksi seuraavista syistä:
•

Tulvatilanteissa on usein kiire tehdä monia toimenpiteitä ja saada tietoja viranomaisilta. Jos kansalaiset olisivat etukäteen perehtyneet asiaan, varautuneet
toimenpiteisiin ja heillä olisi opas, mistä tietoja on saatavilla, tämä vähentäisi
esimerkiksi kansalaisten kyselyjä viranomaisille ja näin viranomaisilla olisi
paremmin aikaa keskittyä tarpeellisiin torjuntatoimiin.

•

Jos kansalaiset olisivat varautuneet tulviin, he pystyisivät vähentämään
tulvavahinkoja esimerkiksi siirtämällä vahingoittuvia tavaroitaan turvaan tai
suojaamalla rakennuksiaan tilapäisillä suojarakennelmilla. Tällaisesta on hyviä
kokemuksia esimerkiksi Reiniltä Saksasta.

•

Myrkkyjen ja muiden vaarallisten aineiden siirtäminen pois tulva-alueelta
vähentäisi ympäristön pilaantumisen riskiä.

•

Tulvaopas lisäisi asukkaiden tietoja tulvien uhkasta ja varautumiskeinoista.
Näin ollen se vähentäisi asukkaiden epätietoisuutta ja samalla henkistä painetta, jonka on ulkomaisissa selvityksissä todettu olevan merkittävä stressitekijä tulvatilanteessa.
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•

Opas parantaisi tiedon kulkua ja edistäisi yhteyden pitoa ranta-asukkaiden ja
vesiviranomaisten välillä. Samalla se parantaisi asukkaiden mielikuvaa vesiviranomaisista, koska asukkaat kokisivat, että viranomainen neuvoo ja pyrkii
turvaamaan heitä.

•

Erityisesti niillä muutamilla pengerretyillä alueilla, joille tulvavesi on
tarkoituskin päästää keskimäärin kerran 20 vuodessa tai harvemmin esiintyvillä
tulvilla ja joilla on myös asutusta, olisi oppaalla tärkeä merkitys, jotta asia
pysyisi asukkaiden mielessä ja he olisivat varautuneita tilanteeseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin.

Esitteitä ja oppaita tulisi laatia kahdenlaisia:
1. valtakunnallinen yleisesite ja
2. kansalaisten varautumisopas merkittäville tulvakohteille tai kunkin alueellisen
ympäristökeskuksen alueelle.
Alueellisia varautumisoppaita voidaan laatia joko koko alueellisen ympäristökeskuksen alueelle tai tärkeimmille tulvariskivesistöille myös erikseen, jolloin niissä voidaan tarkemmin tarkastella tulvariskialueita. Oppaissa voidaan hyödyntää tehtävän
1.1 mukaisesti laadittavia yleispiirteisiä tulva-alueiden kartoituksia sekä yksityiskohtaisia tulvakarttoja, jos sellaisia on tehty. Varautumisoppaissa tulisi kuvata nämä
tulva-alueet niin, että alueella asuvat tai toimivat henkilöt tulisivat tietoisiksi tulvan
vaaran olemassaolosta ja tietäisivät, miten tulvan uhatessa tulee toimia.
Valtakunnallisia yleisesitteitä voitaisiin laatia kutakin alueellista ympäristökeskusta
varten niin, että pääosa esitteestä olisi kaikissa sama, mutta esitteen lopussa olisi
lyhyesti tietoa tulvan vaarasta juuri kyseisen ympäristökeskuksen alueella sekä
yhteystietoja. Parasta olisi laatia aluksi valtakunnallinen yleisesite sekä yhtä aluetta
koskeva varautumisopas. Niiden valmistuttua voisivat alueelliset ympäristökeskukset
laatia omilta alueiltaan tai vesistöalueiltaan varautumisoppaan tai -oppaita tarpeen
mukaan. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota riittävään ja asianmukaiseen
tiedottamiseen tulvariskialueella asuville esitteiden ja oppaiden julkistamisen
yhteydessä.
Tiedottaminen ja varoittaminen
Tulvatilanteessa tulee turvata mahdollisimman onnistunut tiedon välitys ja siten
onnistunut tulvantorjunta. Nopean ja ajan tasalla olevan tiedottamisen avulla voidaan
vähentää vahinkoja.
Tiedottamisen tavoitteena on
•

antaa kansalaisille jo ennalta sellaiset perustiedot ja ohjeet, joiden avulla he selviytyvät tulvien tuomista häiriöistä ja vaikeuksista,

•

reagoida nopeasti ja aktiivisesti tulva-alueella ja ympäristössä toimivien
tiedotusvälineiden sekä muun median tiedontarpeeseen,

•

saada kansalaiset toimimaan järkevällä, tilanteen edellyttämällä tavalla sovittamalla tiedottaminen tilanteen erityisvaatimuksiin (esimerkiksi tietoja mahdollisista tulevista evakuoinneista, ohjeista suojaväistöstä) ja
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•

lisätä uutistiedottamisen keinoin turvallisuuden tunnetta ja rauhallisuutta
(esimerkiksi kertomalla miten häiriöistä on selvitty).

Tiedottamisen pitää olla aloitteellista ja aktiivista niin kauan kuin paikallisiin olosuhteisiin liittyvää uutiskysyntää riittää ja niin kauan kuin kansalaiset tarvitsevat toimintaohjeita ja muuta toimintaan liittyvää tiedonvälitystä. Paikallisen tiedottamisen
tehtävänä on siis myös jatkuvasti seurata mielialoja ja ympäristön reagointia tiedotukseen ja ryhtyä tarvittaessa torjumaan liikkeellä olevia huhuja sekä vääriä käsityksiä.
Tiedottamisen onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja selkeää vastuunjakoa,
jota on käsitelty tehtävässä 4.2. Lähtökohtana voidaan pitää pelastustoimen normaaliajan tiedotussuunnitelmaa edellyttäen, että se on alueella asianmukaisesti laadittu.
Periaatteena on, että
•

yleisvastuu tiedottamisesta kuuluu toimintaa johtavalle viranomaiselle ja

•

kunkin hallinnonalan viranomainen tiedottaa omista toimistaan. Tällöin on
sovittava etukäteen, kuka tai ketkä tiedottavat kunkin hallinnonalan vastuulla
olevista asioista.

Jos alueelle perustetaan johtoryhmä, siirtyy tiedotusvastuukin luonnollisesti sille.
Tulvatilanteissa voidaan hyödyntää poikkeusoloja varten tehtävien kuntien
valmiussuunnitelmien tiedottamista käsitteleviä osia.
Tiedottamisen periaatteita on käsitelty muun muassa valtioneuvoston kanslian asettaman Poikkeusolojen tiedotustyöryhmän muistiossa (VNK 1999/4) ja maanpuolustuksen suunnittelukunnan 1994 antamassa yleisohjeessa kunnan tiedotustoiminnan järjestelyistä poikkeusoloissa. Pelastusopiston julkaisussa 2/2001 käsitellään tiedottamista vaara- ja onnettomuustilanteissa ja lisäksi Yleisradiolla on ohjeet viranomaistiedotteiden välittämisestä radiossa.
Viranomaisten painopistealueet ovat:
•

Tiedotustoiminnan tehostaminen ja kehittäminen jatkuvana toimintana alkaen
vuonna 2003.

•

Hätäkeskukset siirtyvät kunnilta valtion vastuulla toimivaksi hätäkeskuslaitokseksi vuoteen 2006 mennessä koko maassa, jolloin väestön varoittamisen tekniset apuvälineet yhtenäistyvät ja kehittyvät monilla alueilla oleellisesti.

•

Hätäkeskusten tietojärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan vuoteen 2006 mennessä. Järjestelmä mahdollistaa paremmin tiedottamisen sekä varoittamisen
uuden tekniikan avulla (esimerkiksi massatekstiviestit).

Tehtävä on jatkuvaa toimintaa pelastusviranomaisten ja alueellisten ympäristökeskusten virkatyönä.
Väestön varoittaminen tulvasta voidaan tehdä käytössä olevien hälytys- ja varoitusjärjestelmien avulla. Näitä ovat esimerkiksi:
•

väestöhälyttimien kautta annettavat yleiset vaaramerkit (nouseva ja laskeva
äänimerkki),

•

väestöhälyttimien kautta kuulutettavat puheilmoitukset,
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•

Yleisradion viranomais- tai hätätiedotteet sekä teksti-TV,

•

uutistiedottamisen käyttäminen varoittamisen tukena,

•

kaiutinautojen käyttö,

•

henkilökohtaiset käynnit kansalaisten luona ja

•

internet.

Hätäkeskuslaitos on luvannut selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön niin sanotut
kohdennetut massatekstiviestit yleisön varoittamiseen vaaratilanteita varten.

9 Vesirakentaminen, säännöstely ja toimenpiteet valuma-alueella
9.1 Nykytila
Keski-Euroopassa tulviin suhtautuminen on muuttunut viime vuosina sattuneiden
suurtulvien seurauksena (ks. luku 2). Tulvasuojelun sijasta puhutaan enemmän tulvien kanssa elämisestä ja tulvasuojelutoimenpiteiden sijaan pyritään vähentämään
tulvariskiä valuma-alueella tehtävin toimenpitein, antamalla tulville tilaa.
Tulva-alueille rakentaminen sekä jokien ja purojen kanavoiminen on Suomessa ollut
huomattavasti Keski-Eurooppaa vähäisempää. Kuitenkin meilläkin maankäyttö
muuttuu jatkuvasti ja valuma-alueiden hydrologiset olosuhteet ovat muuttuneet muun
muassa jokien perkausten, pengerrysten, järvenlaskujen, pelto- ja metsäojitusten ja
soiden kuivatuksen seurauksena.
Suomessa on viime vuosien aikana alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota tulvasuojelun luonnonmukaisiin menetelmiin muun muassa hankkimalla kokemuksia kansainvälisestä käytännöstä. Tulvaa lisäävien vaikutusten kompensointia on tarkasteltu
vuonna 2002 ilmestyneessä Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Tulvavesien
tilapäinen pidättäminen valuma-alueilla (Rantakokko 2002). Työn yhteydessä tehtiin
vesistömalleilla alustavia laskelmia niin sanottujen kuivien tekojärvien käytön
vaikutuksesta tulviin. Selvityksen mukaan kuivilla tekojärvillä voidaan leikata huomattavastikin tulvia, mutta niiden toteuttaminen ei ole kovinkaan helppoa. Muilla
tulvavesien tilapäiseen varastointiin soveltuvilla menetelmillä (esimerkiksi
pengerrysalueiden täyttäminen hallitusti, metsäojitusalueiden valunnan säätely ja
ennallistaminen, järvikuivioiden ja turvetuotannosta poistuvien alueiden vesittäminen, kosteikot) voidaan hidastaa tulvan nousua, pienentää jääpatoriskiä sekä leikata
tulvahuippua jossain määrin riippuen pidätysalueiden sijainnista ja varastoinnin
ajoittamismahdollisuuksista. Keinot soveltuvat erityisesti pienehköille, vähäjärvisille
vesistöalueille, joissa tulva nousee suhteellisen nopeasti. Tällaisia vesistöjä voisivat
olla länsirannikon jokivesistöt, muiden vesistöjen sivuhaarat sekä pienehköt, paikallisista tulvaongelmista kärsivät purovesistöt. Tulvien oleellinen alentaminen tilapäisellä tulvavesien pidättämisellä vaatisi useiden menetelmien laajaa soveltamista
koko valuma-alueella.
Tulvasuojelun vaihtoehtoja ja periaatteita luonnonmukaista vesirakentamista koskevassa kehittämistyössä on selvitetty julkaisussa Luonnonmukainen vesirakentaminen
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(Jormola ym. 1998). Vesistösuunnittelua koskevina periaatteina ja menetelminä esitetään muun muassa tulva-alueiden säilyttäminen, tulvauomien tekeminen, penkereiden siirtäminen kauemmas uomasta, tulvatasanteiden säilyttäminen tai uusien tekeminen uomien kaivamisen yhteydessä sekä uomien mutkaisuuden palauttaminen.
Eräissä laajoissa vesistöhankkeissa on kompensoitu tulvaa lisääviä vaikutuksia. Esimerkiksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvasuojeluun liittyvät olennaisena osana tekoaltaat ja tulvavesien päästäminen osalle pengerretyistä alueista, mikäli tulva uhkaa
aiheuttaa merkittäviä vahinkoja asutustaajamille.

9.2 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 6
Tavoite: Vesistöissä ja niiden valuma-alueilla tehtävissä toimenpiteissä
pyritään tulvariskien vähentämiseen.
Toimenpide-ehdotus 6: Selvitetään mahdollisuudet vähentää tulvariskiä
valuma-alueilla tehtävin toimenpitein ja mahdollistetaan lainsäädännöllä
tällaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Suurten tulvien riskit otetaan
huomioon vesistösäännöstelyissä ja -rakentamisessa.
Suuria tulvia esiintyy luonnostaan aika ajoin. Tulvien syntyyn vaikuttavat luontaisesti toisaalta sadannan suuruus ja toisaalta valuma-alueen ja vesistön ominaisuudet.
Ihminen voi toiminnallaan vaikuttaa sekä sadantaan (ilmastonmuutos) että valumaalueen ja vesistön ominaisuuksiin (maankäyttö ja vesistörakentaminen). Ihmisen
toiminta voi pahimmillaan johtaa tulvariskin lisääntymiseen. Tämä riski on syytä
ottaa maankäytön suunnittelussa ja vesistörakentamisessa aiempaa paremmin huomioon niin, ettei tulvariskiä enää lisätä. Mahdollisuuksien mukaan maankäytön suunnittelussa ja säännöstelyjen kehittämisessä on päin vastoin pyrittävä tulvariskin
vähentämiseen.
Maankäytöstä aiheutuvaa tulvariskin lisääntymistä voidaan estää alueellisella kompensoinnilla. Luvan hakijaa velvoittavaan kompensointiin tulisi luoda vesilainsäädännössä nykyistä paremmat mahdollisuudet. Lisäksi tulisi parantaa mahdollisuuksia tulvavesien lyhytaikaiseen varastointiin valuma-alueella.
Vesistörakentamiseen ja vesistöjen säännöstelyyn perustuvilla tulvasuojelutoimenpiteillä on aiemmin voitu joissain tapauksissa jopa pahentaa alapuolisen vesistön
tulvia. Viime vuosikymmeninä vesistön säännöstelyjä on alettu kehittää vesistön
virkistyskäyttöedellytysten ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Tällaisen
kehittämistyön yhteydessä on syytä arvioida suunniteltujen muutosten vaikutukset
tulvatilanteisiin ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmia niin, että tulvariskit eivät kasva
tai että ne jopa pienenevät.
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9.3 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
9.3.1

Vesilainsäädännön muutostarpeet

TEHTÄVÄ 6.1
Vesilainsäädäntöä pyritään muuttamaan siten, että lisätään mahdollisuuksia
velvoittaa hankkeen vesilain mukaisen luvan hakija tarvittaessa kompensoimaan hankkeen tulvaa lisääviä ja äärevöittäviä vaikutuksia. Mahdollistetaan
tulvavesien lyhytaikainen varastointi valuma-alueelle. Laaditaan korvausperusteet tästä aiheutuvasta mahdollisesta vettymishaitasta ja maankäytön
muuttumisesta.
Yksittäisten hankkeiden tulvaa lisäävät vaikutukset on usein todettu niin vähäisiksi ja
vaikeasti määriteltäviksi, ettei erityisiä tulvaa äärevöittävien vaikutusten vähentämistoimenpiteitä ole Pohjanmaan ja Kokemäenjoen tulvasuojeluhankkeita lukuun
ottamatta vaadittu, vaikka se jo nykyistenkin vesilain säännösten mukaan olisi
mahdollista. Jos samassa vesistössä toteutetaan useita tulvasuojeluhankkeita, ne
voivat yhdessä lisätä alajuoksun tulvariskiä sellaisilla tulvilla, jotka eivät ylitä
tulvasuojeluhankkeissa käytettyä mitoitustasoa. Tällaista yhteisvaikutusta ei ole
yksittäisiä hankkeita arvioitaessa otettu tarkasteluun.
Esimerkiksi Saksan ja USA:n vesilainsäädännössä on aluerakentamista koskeva vaatimus valuma-alueen varastokapasiteetin säilyttämisestä ja kompensoinnista esimerkiksi kosteikkoja rakentamalla. Suomen olosuhteissa aluerakentamista koskevien
vaatimusten voisi ajatella kuuluvan paremminkin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön alaan.
Suurtulvatyöryhmän arvion mukaan aluerakentamisen virtaamia lisäävällä vaikutuksella ei suurten tulvien kannalta ole Suomen olosuhteissa niin suurta merkitystä, että
työryhmä katsoisi tarpeelliseksi tehdä sitä koskevia muutosehdotuksia maankäyttö- ja
rakennuslainsäädäntöön. Vaikutuksia ja mahdollisia kompensointikeinoja olisi kuitenkin syytä erikseen selvittää.
Tulvasuojelutöillä ja kuivatustoiminnalla voidaan ajatella olevan merkitystä suurten
tulvien kannalta seuraavissa tapauksissa:
•

yläjuoksulla on tehty tulvasuojelutöitä hyvin laajassa mitassa, jolloin tavanomaisellakin tulvalla vedenkorkeus voi alajuoksulla nousta suurta tulvaa vastaavalle tasolle ja

•

kuivatustoimintaa on tehty hyvin laajassa mitassa.

Suomessa kompensaatioajattelu tulisi kyseeseen erityisesti usein tulvivissa vesistöissä, joissa edellä mainituista toimista aiheutuva tulvien paheneminen voitaisiin
estää toteuttamalla tulvaveden pidättämiseen soveltuvia alueita tai tulva-alueiden
laajentamista jollekin vanhalle luontaiselle tulva-alueelle. Uusissa hankkeissa kompensaatiotarve voitaisiin ottaa huomioon vesilain mukaisen lupakäsittelyn yhteydessä. Tulvavahinkojen vähentäminen tulisi ottaa huomioon myös nykyisten vesistörakenteiden peruskorjauksessa, jolloin esimerkiksi tulvapenkereiden perusteellisen
korjauksen tai korottamisen sijaan voitaisiin tapauskohtaisesti tarkastella yhtenä
mahdollisuutena myös penkereiden siirtämistä kauemmaksi uomasta, jolloin tulvan
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varastotilavuus kasvaisi. Tällaisten yksittäisten toimenpiteiden merkitys on harvoin
kovin suuri. Pitkällä aikavälillä tulva-alueiden vähittäisellä palauttamisella voi olla
kuitenkin merkitystä tulvavahinkojen vähentämisen kannalta.
Kompensoivilla toimilla on yhteys myös EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin
mukaisten hoitosuunnitelmien valmisteluun lähivuosina. Parhaillaan työskentelevän
Vesilakitoimikunnan tulisi harkita ainakin seuraavien asioiden huomioon ottamista
vesilainsäädännön uudistamisen yhteydessä:
•

tulvavesien lyhytaikaisen varastoinnin mahdollistaminen,

•

tulvasuojelua edistävien (tulvavettä pidättävien) alueiden perustaminen ja
laajentaminen sekä

•

korvausperusteet edellä mainituista toimista mahdollisesti aiheutuvasta
vettymishaitasta ja maankäytön muuttumisesta (esimerkiksi siirtyminen viljanviljelystä laiduntamiseen).

Tulvaa lisäävien ja äärevöittävien vaikutusten kompensoimisen kustannusvaikutukset
tulee selvittää erikseen. Ehdotettujen lainsäädäntömuutosten toteutuminen merkitsisi
vesirakentamishankkeiden kustannusten kasvua, koska kompensointikustannukset
tulisivat ennen kaikkea hankkeista vastaavien tahojen maksettaviksi.

9.3.2

Valuma-alueilla toteutettavat toimenpiteet

TEHTÄVÄ 6.2
Selvitetään valuma-alueilla toteutettavia toimenpiteitä, joilla voitaisiin vähentää suurten tulvien riskiä ja kompensoida tulvaa lisäävien ja äärevöittävien
toimenpiteiden vaikutuksia.
Jos tehtävässä 6.1 esitetyt säädösmuutokset toteutuvat vesilain uudistuksen yhteydessä, on odotettavissa, että valuma-alueella tehtävät tulvavesien pidättämiseen
tähtäävät toimenpiteet ja luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmien käyttö
lisääntyvät. Ilman ehdotettuja säädösmuutoksiakin monissa vesistöissä tehtävissä
toimenpiteissä voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää näitä uusia menetelmiä. Tulvavesien lisääntyneen pidättämiskyvyn lisäksi menetelmillä on selviä vedenlaatua ja
elinympäristöjen monipuolisuutta parantavia vaikutuksia.
Tulvavesien tilapäisen pidättämisen ja luonnonmukaisten vesirakentamismenetelmien käyttöä rajoittavat nykyisin ennen kaikkea maanomistusolot, suunnittelu- ja
mitoitusohjeiden puute sekä vakiintuneet suunnittelu- ja rakentamiskäytännöt. Menetelmien soveltuvuudesta Suomen olosuhteisiin sekä niiden vaikutuksista tulvahuippujen leikkaamiseen tarvitaan vielä lisäselvityksiä. Suurten tulvien kannalta
ongelmallisissa vesistöissä olisi tarkoituksenmukaista selvittää myös tulvanpidätykseen soveltuvien suurehkojen alueiden olemassaolo ja miten ne teknisesti voitaisiin
saada käyttöön. Vesistöhankkeiden lupakäsittelyssä tulisi pystyä ennakoimaan näiden
uudentyyppisten hankkeiden vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin.
Uusien menetelmien lisäksi tulee kiinnittää huomiota töiden ajoittamiseen. Erityisesti
metsänhoitoon tarvittaisiin ohjeita, jotka edesauttaisivat metsänhakkuu- ja metsäojitustöiden ajoittamista niin, ettei samalla valuma-alueella tehtäisi tulvaa lisääviä
töitä haitallisessa määrin lyhyellä aikavälillä.
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9.3.3

Vesilain mukaisten lupien tarkistaminen

TEHTÄVÄ 6.3
Suurten tulvien riskit arvioidaan ja otetaan huomioon vesilain mukaisia lupia,
esimerkiksi säännöstelylupia tarkistettaessa.
Useimmissa vesistön säännöstelyhankkeissa tulvasuojelu on ollut tärkeä tavoite.
Säännöstelyhankkeita kehitettäessä ja lupaehtoja tarkistettaessa on perusteena yleisimmin vesiluonnolle, kalastolle, vesiympäristölle ja virkistyskäytölle aiheutuvien
haittojen vähentäminen. Toisaalta ilmastonmuutoksen arvioidaan pahentavan meillä
tulvia, ja rantojen tulvavahinkopotentiaali on erityisesti uusien asuinrakennusten
takia kasvanut. Näin ollen myös suurten tulvien mahdollisuus tulee ottaa huomioon
säännöstelylupia tarkistettaessa. Mikäli vesistössä toteutetaan useita yksittäisiä hankkeita, joiden tulvariskiä lisäävä vaikutus on yksittäin tarkasteltuna vähäinen, niiden
yhteinen vaikutus voi silti olla merkittävä. Jos hanke lisää tulvariskejä ja -vahinkoja,
siihen tulee suhtautua hyvin kriittisesti ja hanketta tulee muuttaa kyseisen vaikutuksen poistamiseksi tai sitä tulee kompensoida jollakin toisella hankkeella. Suomessa ei
ole ollut noin sataan vuoteen todella suurta, laaja-alaista tulvaa. Siksi on vaarana, että
säännöstelyjä kehitettäessä ei pidetä tarpeellisena ottaa tulvia huomioon. Vesistön
säännöstelyjen lisäksi muita hankkeita, joissa suurten tulvien mahdollisuutta tulee
tarkastella, ovat muun muassa tekoaltaat, penkereet, kanavat, padot, sillat ja rummut,
vesistön kunnostamiset sekä laajat ojitushankkeet.
Vesistön säännöstelyjen kehittämishankkeita on tällä hetkellä meneillään tai viimeisen vuosikymmenen aikana valmistunut yhteensä yli 80. Näistä noin kaksi kolmasosaa on tehty vapaaehtoisuuden pohjalta, noin viidesosassa on sovellettu vesilain 8
luvun 10 b §:n mukaista menettelyä ainakin osittain ja loput ovat olleet lähinnä säännöstelyn luvanhaltijan velvoitteeseen perustuvia. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana valmistuneet merkittävimmät ja hyviin tuloksiin myös tulvasuojeluhyödyn
säilymisen kannalta johtaneet säännöstelyjen kehittämisselvitykset on tehty Iijoen ja
Oulujoen vesistöissä, Inarijärvellä sekä Päijänteellä ja Konnivesi-Ruotsalaisella.
Kahden viimeksi mainitun säännöstelyhankkeen lupaehtojen tarkistamisesta saatiin
vuoden 2002 lopussa Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökset lupien haltijan
(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) vapaaehtoisten hakemusten pohjalta. Päätöksistä on valitettu.
Suurtulvatyöryhmän toimesta tehtiin alueellisten ympäristökeskusten edustajille
kysely sellaisista mahdollisista säännöstelyluvista, joita olisi tarpeen tarkistaa
tulvien, erityisesti suurten tulvien torjunnan kannalta. Vastausten perustella tällaista
tarvetta on varsin vähän. Yleisesti todettiin, että tulvaongelmat pystytään hoitamaan
vesilain mukaisilla niin sanotuilla poikkeusluvilla. Kuitenkin esimerkiksi Oulujärven
ja Iijoen osalta todettiin tarpeelliseksi etukäteen tehdä selvityksiä, millainen juoksutusmenettely suurella tulvalla olisi kokonaisuuden kannalta edullisin. Kyselyn aikaan
oli suunnitteilla tai vireillä säännöstelyn tarkistaminen tulvantorjuntavalmiuden
parantamiseksi Korpijärvellä, Syvärillä, Vuotjärvellä, Laakajärvellä, Kiltuanjärvellä,
Haajaistenjärvellä, Kivijärvellä sekä Reis-, Vuohto- ja Kiljanjärvellä. Lisäksi todettiin, että talviajan tulvat ovat ilmeisesti yleistyneet merkittävästi. Näin ollen jotkin
säännöstelyluvat voivat olla rakenteeltaan vanhentuneita sen vuoksi, että aiemmin
säännöllisiä vuodenaikaisvaihteluita ei enää esiinny eikä esimerkiksi selvää kevään
sulamiskauden ylivirtaamatilannetta synny odotettuna ajankohtana.
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Vesilaki edellyttää, että vesistöhankkeiden lupahakemuksien ja lupien tarkistamishakemuksien suunnitelmissa on kaikki aiheutuvat vaikutukset arvioitu mahdollisimman laajasti ja perusteellisesti. Vesistön säännöstelyjen kehittämishankkeissa ja
myös uusia vesistöhankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa onkin lähtökohdaksi
otettava, että tulvariskejä ja tulvien aiheuttamia vahinkoja ei hankkeilla lisätä missään osassa vesistöä, vaan niitä mahdollisuuksien mukaan pienennetään. Tätä varten
on suunnittelun aikana tehtävä vesistömallien avulla seikkaperäiset arviot ja laskelmat hankkeiden vaikutuksista eri suuruisiin tulviin ja tulokset on otettava huomioon
hankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Alueellisten ympäristökeskusten tulee ottaa huomioon tulvariskit suunnitellessaan
hankkeita tai arvioidessaan ja antaessaan lausuntoja muiden tekemistä lupaehtojen
tarkistamishakemuksista tai uusien hankkeiden hakemuksista. Asiaan tulee kiinnittää
riittävää huomiota myös vesilakia parhaillaan uudistettaessa samoin kuin EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia hoitosuunnitelmia valmisteltaessa.

10 Toimenpide-ehdotusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien voimavarojen ja osaamisen
turvaaminen
10.1 Nykytila
10.1.1

Henkilöstön määrä ja osaaminen ympäristöhallinnossa

Tulvasuojelu-, tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden
määrän ja osaamisen selvittämiseksi pyydettiin alueellisilta ympäristökeskuksilta ja
Suomen ympäristökeskukselta vastaukset niin sanottuun osaamiskyselyyn, jolla
kartoitettiin muun muassa näissä tehtävissä toimivien henkilöiden määrää sekä palkkaamis- ja koulutustarvetta tulevaisuudessa.
Vastausten perusteella tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatehtävissä työskentelee ympäristöhallinnossa 224 henkilöä. Nämä henkilöt tekevät mainittuja tehtäviä vuosittain
noin 58 henkilötyövuoden edestä, josta noin 7 henkilötyövuotta tehdään Suomen
ympäristökeskuksessa. Patoturvallisuustehtävissä työskentelee 82 henkilöä, jotka
tekevät näitä tehtäviä vuosittain noin 17 henkilötyövuoden edestä (Suomen
ympäristökeskuksen osuus 4 htv). Määräaikaiset työsuhteet eivät kyselyn perusteella
näyttäisi olevan tulvasuojelu-, tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtävissä juurikaan
käytössä.
Vuosina 2002–2011 näistä tehtävistä on arvioitu siirtyvän eläkkeelle yhteensä 58
henkilöä, joista 22 jää eläkkeelle vuoteen 2006 mennessä. Lisäksi alalla on muuta
henkilöiden vaihtuvuutta. Uuden henkilöstön palkkaamistarpeeksi samalla kymmenvuotisjaksolla arvioitiin yhteensä 69 henkilöä, joista 64 alueellisiin ympäristökeskuksiin ja 5 Suomen ympäristökeskukseen. Vuosina 2002–2006 tarve on 28 henkilöä.
Palkkaamistarve koulutustaustan mukaan on seuraava:
•

korkeakoulututkinto 29 %,
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•

ammattikorkeakoulu- tai opistotason tutkinto 61 % ja

•

muu tutkinto 10 %.

Palkkaamistarve on selkeästi suurin Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa, jossa on
arvioitu tarvittavan 27 uutta henkilöä vuoteen 2011 mennessä korvaamaan eläkkeelle
siirtyviä työntekijöitä.
Vastaajista 46 % piti patoturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden lisäkoulutustarvetta suurena. Ongelma on nähty suureksi myös konsulteilla ja patojen omistajatahoilla ja tämän vuoksi meneillään onkin patoturvallisuuden jatko- ja täydennyskoulutusohjelman suunnittelu.
Alueelliset ympäristökeskukset arvioivat konsulttien saatavuuden merkittävän huonoksi. Tilannetta piti huonona 57 % vastaajista tulvasuojelu- ja patoturvallisuustehtävien osalta ja 68 % tulvantorjuntatehtävien osalta. Kukaan ei pitänyt tilannetta erinomaisena. Vaikka konsulttien saatavuus onkin suuria kasvukeskuksia lukuun ottamatta huono, konsultteja on toistaiseksi saatu muualta maasta. Tilanne on kuitenkin
huononemassa erityisesti patoturvallisuuden osalta.
Kyselyn perusteella voidaan todeta, että:
•

Suurin palkkaustarve tulevaisuudessa kohdistuu ammattikorkeakoulu- ja
opistotason suorittaneisiin henkilöihin. Tällaisen tutkinnon suorittaneita, joilla
on 1–5 vuotta työkokemusta, on vielä tähän asti ollut saatavilla
(palkkaamisessa on ollut vähemmän vaikeuksia kuin muissa ryhmissä).

•

Myös korkeakoulutasoisen teknisen osaamisen tarve kasvaa. Vastaajista 64 %
oli kokenut ongelmia vain vähän kokemusta omaavien korkeakoulututkinnon
suorittaneiden palkkaamisessa. Vesiteknillisen opetuksen keskittyminen EteläSuomeen aiheuttaa ongelmia Keski- ja Pohjois-Suomessa.

•

Osaajien puute näkyy jo selvästi konsulttiyrityksissä. Tämä voi vaikuttaa siihen, että henkilöstön muu vaihtuvuus nousee entisestään. Arviolta suurin osa
nykyisestä vaihtuvuudesta tapahtuu ympäristöhallinnon sisällä, mutta jos konsulttiyritysten tarve entisestään kasvaa, on vaarana, että henkilöstöä siirtyy
kasvavassa määrin hallinnon ulkopuolelle.

•

Tulvasuojelu-, tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtäviin tarvittavaa asiantuntemusta ei ole mahdollista saada koulussa, vaan tehtäviin kouliinnutaan työn
aikana saadun kokemuksen myötä. Tämän vuoksi jatkuvuus on turvattava ja
varmistettava uuden henkilöstön palkkaaminen riittävän ajoissa niin, että
kokemus voidaan siirtää eläkkeelle jääviltä uusille työntekijöille.

•

Henkilöstön lisäkoulutusta tarvitaan erityisesti patoturvallisuustehtävissä.

10.1.2

Henkilöstön määrä ja osaaminen pelastustoimessa

Hälytystehtäviin osallistuvaa päätoimista henkilöstöä on Suomessa noin 5 000, joista
palopäälliköitä noin 390, muuta päällystöä ja paloesimiehiä yhteensä noin 940 ja
miehistöä noin 3 200. Osa-aikaista henkilöstöä on yhteensä noin 4 000 ja sopimuspalokunnista vapaaehtoisten palokuntien hälytysosastojen henkilömäärä on yhteensä
noin 12 900. Lisäksi sopimuspalokuntina toimivissa teollisuus- ja laitospalokunnissa
on henkilöstöä, joka ei sisälly edellä mainittuihin lukuihin.
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Tulvantorjunnan toimivuuden kannalta suurin ongelma pelastustoimen henkilöstöllä
on koulutuksen puute. Pelastusopistoissa ei nykyisin anneta tulvantorjuntakoulutusta.
Palomiehet toki saavat tulvatilanteisiinkin käyttökelpoista koulutusta muiden
onnettomuustilanteiden harjoittelemisen kautta, mutta alipäällystön ja päällystön
koulutus tulvatilanteiden erityispiirteitä varten on vähäistä. Pelastusopistolla tulisikin
järjestää päällystölle ja alipäällystölle suunnattuja seminaarityyppisiä koulutustilaisuuksia, joihin voisivat osallistua Pelastusopiston ammattikurssien opiskelijat samoin
kuin pelastusviranomaiset palokunnista. Seminaareissa tulisi käsitellä muun muassa
varautumista tulviin, evakuointia, pelastustoiminnan johtamista tulvatilanteissa,
VIRVE:n käyttöä sekä muita tulvantorjuntaan liittyviä asioita.

10.2 Kehityssuunta tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatehtävissä
10.2.1

Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinnon tulvasuojelu-, tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtäviin on
perinteisesti käytetty pääosin samoja henkilöstövoimavaroja kuin ympäristöhallinnon
rakentamistoimintaan. Omiin voimavaroihin pohjautuva valmius olikin pitkään erittäin hyvä, kun esimerkiksi tulvantorjuntatehtävissä voitiin käyttää omajohtoisen
rakentamisen tarpeiden mukaista suurta vakinaista henkilöstöä. Rakentamistoiminnassa on vuodesta 1985 alkaneen kehitystoiminnan tuloksena siirrytty omasta rakentamisesta rakennuttamiseen ja rakennuttamisastetta on tarkoitus edelleen nostaa.
Alueellisten ympäristökeskusten rakentamistoiminnan ja organisaation kehittämisraportin (RAKE 5) (Ympäristöministeriö 2001) suositusten mukaan "Operatiiviset
tulvantorjunnan ja ympäristövahinkojen torjunnan tehtävät, kunnossapitotehtävät,
pienimuotoiset ympäristönhoito- ja kunnostustehtävät sekä palkkaperusteiset työllistämistehtävät voivat säilyä (edellä esitettyjen) kehittämistoimenpiteiden jälkeenkin
jokaisen ympäristökeskuksen tehtävänä tai niiden toteuttamisessa voidaan sopia laajemmassa yhteistyössä. Näissä tehtävissä ympäristökeskusten on tarpeen pitää myös
omaa henkilöstöä, joka on kooltaan ja rakenteeltaan pysyvän työkannan mukainen".
Rakentamistoiminnassa tapahtuneiden ja edelleen tapahtuvien muutosten johdosta on
selvää, ettei tulva- tai vastaavien poikkeustilanteiden edellyttämää toimintavalmiutta
voida perustaa yksinomaan rakentamishenkilöstön varaan. Valmiutta on tarpeen vahvistaa kouluttamalla ja perehdyttämällä alueellisissa ympäristökeskuksissa näihin
tehtäviin läheisesti liittyvissä suunnittelu- ja muissa tehtävissä toimivaa teknistä
henkilöstöä toimimaan tarvittaessa myös tulvantorjunnan johtotehtävissä. Suurilla
tulvilla tarvitaan jatkossa lisäavuksi ympäristöhallinnon ulkopuolelta palkattavaa
henkilöstöä. Kone- ja muun kaluston osalta joudutaan jatkossa turvautumaan kokonaan ulkopuolisiin voimavaroihin. Näiden osalta on varmistettava voimavarojen
nopea saatavuus ja selvitettävä koulutus- ja muut tarpeet riittävän valmiuden
turvaamiseksi.
Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoilla on ollut tärkeä rooli tulvien torjuntaan
liittyvän tietouden välittämisessä ja kehittämisessä. Tällaisen erityisasiantuntemuksen kehittäminen yhteen paikkaan on myös ollut mielekästä. Erityisasiantuntemusta
vaativia asioita ovat olleet muun muassa tulvaennusteiden laatiminen, säätutkakuvien
hyväksikäyttö, tulvakartoitus, jääpadot ja patomurtumien aiheuttamat tulva-aallot.
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Suuria tulvia ja niiden torjumista koskevaa kansainvälistä tietoa on myös entistä
enemmän saatavilla ja tämän tiedon välittäminen on myös luontevaa toteuttaa pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen erityisasiantuntijoiden välityksellä. Suomen
ympäristökeskuksen edustajia on myös mukana monissa kansainvälisissä projekteissa. Myös jatkossa tulisi huolehtia siitä, että Suomen ympäristökeskuksessa on
korkealuokkaista tulvantorjunnan ja patoturvallisuuden asiantuntemusta. Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntijat voivat kehittämistehtävien ohella olla mukana alueellisten ympäristökeskusten projekteissa, tuottaa niille palveluja ja välittää tietoja.

10.2.2

Pelastustoimi

Pelastustoimi on parhaillaan suurten muutosten edessä. Valtioneuvosto on maaliskuun alussa 2002 päättänyt 22 pelastustoimen alueen perustamisesta. Vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy yksittäisiltä kunnilta näille alueille. Alueen pelastustoimen perustana on eduskunnan 18.2.2003 hyväksymä uusi pelastuslaki.
Aluejaon lähtökohtia olivat pelastustoimen riittävien toiminnallisten voimavarojen
turvaaminen, pelastustoimen kannalta olennaisten hallinnollisten rajojen huomioon
ottaminen sekä kuntien kannanotot pelastustoimen alueista.
Alueellisen järjestelmän kulmakiviä ovat tiheä ja hajautettu paloasemaverkko, voimavarojen käytön tehokkuus sekä hallinnollisten tehtävien siirtäminen aluetasolla
hoidettavaksi. Päällekkäisten tehtävien karsiminen ja hallinnollisten tehtävien
keskittäminen vapauttavat voimavaroja onnettomuuksien ehkäisyyn sekä muihin
pelastustoimen perustehtäviin. Alueellinen toiminta organisoidaan käyttäen nykyisiä
voimavaroja.

10.3 Tavoite ja toimenpide-ehdotus 7
Tavoite: Turvataan toimenpide-ehdotusten täytäntöön panemiseksi tarvittavat voimavarat ja osaaminen.
Toimenpide-ehdotus 7: Varataan riittävät voimavarat Suurtulvatyöryhmän ehdotusten täytäntöön panemiseksi ja seurataan ehdotusten
toteutumista.
Suurtulvatyöryhmän esittämien toimenpide-ehdotusten ja tehtävien täytäntöönpano
koskettaa monia asianosaisia ja vaatii voimavaroja muun muassa ympäristöhallinnolta, pelastusviranomaisilta, kunnilta sekä kiinteistöjen ja vesistörakenteiden
omistajilta. Tavoitteiden toteutuminen ja jatkossa myös tehtävien tarkempi aikataulutus ja voimavarojen turvaaminen vaatii säännöllistä seurantaa ja yhteistyötä
viranomaisten ja muiden tahojen kesken.
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10.4 Toimenpide-ehdotusta toteuttavat tehtävät
10.4.1

Voimavarojen riittävyyden ja osaamisen varmistaminen

TEHTÄVÄ 7.1
Ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa ja talousarvioesityksissä sekä
asianomaisten toimijoiden voimavarasuunnitelmissa ja henkilöstön kehittämissuunnitelmissa otetaan huomioon Suurtulvatyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanossa tarvittavat voimavarat ja osaaminen.
Tiivistelmässä Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotuksista (luku 12) sekä liitteessä
20 on esitetty Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten ja tehtävien tavoitteellinen
aikataulu ja toteuttamisen voimavaratarpeet. Toimenpide-ehdotusten ja tehtävien
täytäntöönpano vaatii jo siltä osin, kuin tässä vaiheessa on voitu arvioida, pysyvän
henkilöstön merkittävän virkatyöpanoksen lisäksi noin 6 miljoonan euron
lisärahoituksen seuraavien 12 vuoden aikana.
Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten toteutuminen vaatii yhteistyötä eri
viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken. Ympäristöhallinnon vastuulla olevat
tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatehtävät toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön
tulosohjauksen puitteissa.
Suurtulvatyöryhmän ehdottamista tehtävistä huomattava osa tulee tehtäväksi alueellisissa ympäristökeskuksissa ja Suomen ympäristökeskuksessa. Toimenpide-ehdotusten ja tehtävien täytäntöönpano vaatii ympäristöhallinnolta yhteensä noin sadan
henkilötyövuoden edestä viranomaistyötä seuraavien 12 vuoden aikana. Tulvasuojelu-, tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtäviin käytetään nykyisin ympäristöhallinnossa vuosittain yhteensä 75 henkilötyövuotta, josta Suomen ympäristökeskuksen osuus on 11 henkilötyövuotta. (kohta 10.1.1).
Suurtulvatyöryhmän ehdottamien kartoitusten, selvitysten ja suunnitelmien tekemiseen tarvitaan alueellisissa ympäristökeskuksissa yhteensä enimmillään noin 15
henkilötyövuoden työpanos vuosittain. Vaikka suurin osa tästä tehdään normaalina
virkatyönä, näin suuren työpanoksen suuntaaminen työryhmän ehdottamiin tehtäviin
edellyttänee osittain erillistä rahoitusta, sillä muutoin tehtävien toteutus työryhmän
ehdottamalla aikataululla ei ole mahdollista. Lisärahoitusta tarvitaan myös sellaisiin
projektiluonteisiin tehtäviin, joita ei ole mahdollista hoitaa virkatyönä. Lisäksi tehtävien 1.3 ja 3.3 mukaisten suunnitelmien täytäntöönpano edellyttänee myöhempinä
vuosina merkittäviä voimavaroja. Niiden suuruutta ei kuitenkaan voida arvioida
ennen noiden suunnitelmien valmistumista.
Yleispiirteisten tulvakarttojen laatimisen (tehtävä 1.1 A) ja tulva-alueilla olevien
toimintojen kartoitustyön (tehtävä 1.2) päävastuu on alueellisilla ympäristökeskuksilla. Vaikka tehtävissä voidaankin käyttää hyödyksi tietojärjestelmiä, ne vaativat
melko suuren työpanoksen ja lisämäärärahoja onnistuakseen lyhyessä ajassa. Yksi
eniten voimavaroja vaativista alueellisille ympäristökeskuksille esitettävistä tehtävistä on kuitenkin yleissuunnitelmien laatiminen nykyisille toiminnoille aiheutuvien
vahinkojen rajoittamiseksi (tehtävä 1.3). Suunnitelmia tulisi muutaman vuoden
sisällä laatia maahamme noin 60 kpl. Vaikka suunnitelmien laatimisessa voidaankin

77
käyttää konsultteja, siinä tarvitaan runsaasti myös alueellisten ympäristökeskusten
virkatyötä.
Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista vesistöille tai niiden osille (tehtävä
2.4) laaditaan alueellisissa ympäristökeskuksissa. Suositusten laatiminen etenkin
jokivesistöille on vaikeaa ja se vaatii paljon lähtötietoja ja vesistöasiantuntemusta.
Seuraavan 10 vuoden aikana on tarkoitus laatia suositus noin 200 järvelle ja 30 jokivesistölle tai niiden osalle.
Vesistörakenteiden ja niiden kunnon kartoituksessa (tehtävä 3.1) päävastuu on alueellisilla ympäristökeskuksilla. Tätä ennen kuitenkin Suomen ympäristökeskus laatii
yhtenäisen opastuksen, jotta kartoitus tehdään järjestelmällisesti ja yhtenäisin
menettelytavoin koko maassa. Myös yksityisessä omistuksessa olevat vesistörakenteet on kartoitettava. Koska keskitettyä ja kattavaa dokumentoitua tietoa vesistörakenteista ei ole, työ vaatii paljon aikaa erityisesti Pohjanmaan alueella. Sitä voidaan osittain teettää myös ulkopuolisella työvoimalla. Etenkin vesistörakenteiden
kunnon arviointi vaatii kuitenkin asiantuntemusta ja kokemusta. Vesistörakenteiden
kunnon ja toimivuuden varmistamiseksi tehtävien toimenpideohjelmien (tehtävä 3.3)
laatiminen ja niiden laatimisen ohjaaminen vaatii alueellisilta ympäristökeskuksilta
myös voimavaroja.
Tehtävässä 4.1 tarkoitetut tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat laaditaan alueellisissa ympäristökeskuksissa yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Etenkin uusia
tulvantorjunnan toimintasuunnitelmia varten tarvittavien tietojen kerääminen ja
suunnitelman kirjoittaminen vaatii alueellisten ympäristökeskusten asiantuntijoiden
huomattavaa työpanosta.
Myös jokavuotisen tulvantorjuntatyön onnistuminen tehokkaasti vaatii riittävien
voimavarojen turvaamista alueellisille ympäristökeskuksille. Siten voidaan myös
turvata osaamisen säilyminen tulvasuojelu-, tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtävissä, joiden oppiminen vaatii käytännön työkokemusta.
Odotettavissa oleva sukupolvenvaihdos näissä tehtävissä aiheuttaa sen, että
ympäristökeskuksilta vaaditaan lisäksi erityistä panostusta osaamisen siirtämiseen ja
tehtävien uudelleen organisointiin. Osaamisen siirtämisessä hyviä apuvälineitä ovat
muun muassa laatujärjestelmät ja tehtävässä 4.1 esitetyt tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat.
Pelastusviranomaisille esitetyt tehtävät pyritään tekemään virkatyönä. Alueen
pelastustoimi päättää itse, miten ja mihin kohteisiin voimavaroja sijoitetaan. Sisäasiainministeriölle suunnatut tehtävät pyritään rahoittamaan pelastustoimen toimintamenoista.
Kunnat vastaavat tehtävän 2.2 mukaisesta rakennusjärjestysten päivittämisestä, tulvan vaaran huomioon ottamisesta maankäytössä ja tarvittavista suojaamistoimenpiteistä silloin, kun uusia kaavoja laaditaan tulva-alueille. Lisäksi kuntien
panostusta tarvitaan tehtävän 1.1 mukaisten tulvakarttojen laadinnassa, tehtävän 1.3
mukaisten yleissuunnitelmien laadinnassa ja täytäntöönpanossa, tehtävän 4.5
mukaisten asutusalueille laadittavien varautumissuunnitelmien laadinnassa sekä
tehtävän 1.3 mukaisissa tulvavahinkojen varalta tehtävissä suojaamistoimenpiteissä.
Uuden kaavoituksen osalta kohteiden määrää on vaikea arvioida, koska pääsääntönä on
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tulvan vaaran alaisille alueille rakentamisen välttäminen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen
etsintä. On kuitenkin odotettavissa, että toimenpide-ehdotus vaatii lisäresursseja
erityisesti Pohjanmaan kunnilta. Tehtävän 1.3 mukaisten suojaamistoimenpiteiden
kustannukset voidaan arvioida vasta niitä koskevien yleissuunnitelmien valmistuttua.
Kuntien rakennusjärjestysten tarkistaminen tehdään virkatyönä ja lausuntoja pyydetään alueelliselta ympäristökeskukselta. Kaavamääräyksiä laaditaan jo nykyään,
eivätkä ne vaadi merkittävää lisäpanostusta. Lausuntopyyntöjen huomattava lisääntyminen voi vaatia lisävoimavaroja.
Rakenteiden omistajat vastaavat erityisesti tehtävän 3.3 mukaiseen rakenteiden kunnon
ja toimivuuden varmistamisesta. Lisäksi heidän panostustaan tarvitaan tehtävän 3.5
mukaisessa patojen turvallisuussuunnitelmien ja vahingonvaaraselvitysten laadinnassa
sekä tehtävän 4.3 mukaisissa tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoitusten organisoinnissa.
Tiedon tason ja osaamisen säilyminen tulvantorjunta-, patoturvallisuus- ja tulvasuojelutehtävissä tulee varmistaa kehittämällä teknisen alan perus- ja jatkokoulutusta
ja huolehtimalla henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta.

10.4.2

Toimenpide-ehdotusten toteutumisen seuranta

TEHTÄVÄ 7.2
Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten toteutumista seurataan säännöllisesti.
Maa- ja metsätalousministeriön tulisi vastata toimenpide-ehdotusten ja tehtävien
toteutumisen seurannasta yhteistyössä muiden vastuutahojen kanssa ja arvioida, mitä
toimia mahdollisesti tarvitaan ehdotusten toteutumiseksi. Käytännön seurantatyöstä
huolehtisivat pääosin alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus.
Toteutumisesta tulee tehdä säännöllisesti valtakunnallinen yhteenveto.
Toteutumatietojen perusteella voidaan tehdä tarkennettuja aikatauluja ja
voimavarasuunnitelmia.

10.5 Valtion osallistumisperusteet suojaamistoimiin ja rakenteiden
kunnossapitoon
10.5.1

Rakenteiden ja rakennusten suojaaminen

Valtion osallistumisesta rakenteiden ja rakennusten suojaamistoimiin on säädetty
maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001). Asetuksen 2 §:n 1 momentin
1 kohdan mukaisesti alueellinen ympäristökeskus voi myöntää tukea sellaiselle
vesistötoimenpiteelle, jonka tarkoituksena on tulvista vesistössä tai sen ranta-alueella
aiheutuvan vaurion, haitan tai vahingon vähentäminen. Tukemisen edellytyksistä ja
tuen määrästä säädetään asetuksen 3–5 §:ssä. Tukeminen on harkinnanvaraista valtion talousarvion asettamissa puitteissa. Tukea myönnettäessä on yleensä edellytetty,
että tuen saaja osallistuu kustannuksiin 50 %:n rahoitusosuudella.
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Silloin, kun tulvan vaaran alaisen alueen kaavoittaminen on teknisesti tai taloudellisesti välttämätöntä sopivan rakennusmaan vähäisyyden vuoksi, tulisi tapauskohtaisesti harkita valtion osallistumista kustannuksiin valtion talousarvion asettamissa
puitteissa. Yksittäisten kiinteistöjen suojaamiseen valtio ei osallistu.
Valtion tulisi voida osallistua talousarvioon osoitettujen määrärahojen puitteissa tehtävän 1.3 mukaisten yleissuunnitelmien laadintaan ja kustannuksiin sekä niiden
edellyttämien tulvan vaaran alaisten kohteiden ja alueiden suojaamiseen. Suojaaminen vähentää tulvavahinkoja ja myös valtiolle niiden korvaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tämä voi olla lisäperusteena harkittaessa valtion osallistumista suojaamistöiden kustannuksiin.

10.5.2

Rakenteiden kunnossapito

Valtion vesistörakenteiden kunnossapito- ja perusparannustöiden vuotuinen rahoitustarve on vuonna 1996 tehdyn selvityksen (Hanski ja Pajula 1996) mukaisesti noin
1 % rakenteiden teknisestä nykyarvosta. Rahoitus on viime vuosina kyetty nostamaan tälle tasolle. Aiempina vuosina syntyneistä ja tämän Suurtulvatyöryhmän selvityksen esille tuomista rakenteiden toimivuuden ja turvallisuuden parantamistoimenpiteistä aiheutuu lisärahoitustarvetta.
Rahoituksen jälkeenjääneisyys tulisi korjata seuraavien 5–10 vuoden aikana lisäämällä tuoksi ajaksi peruskorjauksiin käytettävissä olevia määrärahoja arviolta 50–100
%. Tämän jälkeen olisi tavoitteena, että rakenteiden kunnossapitoon ja peruskorjauksiin käytettävät määrärahat voitaisiin pysyttää tasolla, joka vastaa vuositasolla 1,2–
1,3 % rakenteiden teknisestä nykyarvosta. Tarkennettu määrärahan lisäystarve
saadaan vasta, kun tehtävän 3.1 mukaiset kunnossapito- ja peruskorjaustarvearviot on
tehty.
Tulvasuojelun ja tulvantorjunnan kannalta merkityksellisiä rakenteita on paitsi valtiolla, myös yksityisillä tahoilla, esimerkiksi järjestely- ja voimayhtiöillä. Näiden
rakenteiden käyttö ja ylläpito on asianomaisten omistajatahojen vastuulla. Jos
varautuminen suuriin tulviin edellyttäisi näiltä laajempia investointeja kuin mihin
hankkeiden lupaehdot velvoittavat, valtion tulisi voida osallistua toimenpiteiden kustannuksiin vesistötoimenpideasetuksen (651/2001) mukaisesti talousarvioon osoitettujen määrärahojen puitteissa.

11 Toimenpiteiden vaikutukset
11.1 Nykyisille rakennuksille, rakenteille ja toiminnoille tulvista
aiheutuvien vahinkojen vähentäminen
Toimenpide-ehdotuksen päämääränä on, että suuren tulvan aiheuttamat vahingot,
erityisesti riskit ympäristölle, ihmisten terveydelle ja omaisuudelle sekä yhteiskunnan
kannalta tärkeille toiminnoille ovat tiedossa ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin
vahinkojen välttämiseksi. Työ on jatkoa Suurtulvaselvityksessä (Ollila ym. 2000)
aloitetulle ja myöhemmin tarkennetulle vahinkokohteiden tunnistamiselle. Ehdotetulla menettelyllä kerätään nykyinen tulvatietous paremmin hyödynnettävään muotoon sekä tarkennetaan vahinkoarvioita käyttämällä hyväksi nykyaikaisia menetel-
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miä, muun muassa paikkatietojärjestelmiä. Lisäksi selvitetään rankkasateista aiheutuvia tulvariskejä, joita aiemmin ei Suomessa ole selvitetty ja sen vuoksi niihin ei ole
välttämättä riittävästi varauduttu.
Tulvakarttojen avulla voidaan ohjata rakentamista ja suunnitella tulvavahinkoja
vähentäviä toimenpiteitä. Niitä voidaan käyttää myös tulvan vaarasta tiedottamisessa
sekä pelastustoiminnan suunnittelussa ja toimintavalmiuden ylläpitämisessä (harjoitukset).
Tulva-alueilla nykyisin sijaitsevien toimintojen suojaaminen vaatii panostusta tulvaalueilla sijaitsevien toimintojen vastuutahoilta, kunnilta ja valtiolta. Toisaalta
suojaaminen vähentää tulvavahinkoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia.
Tulva-alueella sijaitsevien toimintojen suojaaminen saattaa vaatia paikallisesti uusia
pysyviä tulvasuojelurakenteita. Tätä kautta toimenpide-ehdotuksella voi olla vaikutusta myös jokiympäristöjen ekologiseen tilaan. Onkin tärkeää, että yleissuunnitelmavaiheessa otetaan huomioon EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset sekä
harkitaan myös kustannustehokkain vaihtoehto tulvasuojelulle mukaan lukien myös
tilapäiset tulvasuojelurakenteet. Kustannustehokkuuden ja ympäristönäkökohtien
vuoksi kaikkien toimintojen, kuten yksityisteiden, suojaaminen ei välttämättä ole
tarkoituksenmukaista.

11.2 Uusien rakennusten, rakenteiden ja toimintojen sijoittaminen
Ehdotetuilla toimenpiteillä vaikutetaan osaltaan siihen, että asutusta ja yhteiskunnan
kannalta tärkeitä toimintoja ei enää sijoiteta alueille, joille nousee keskimäärin kerran
sadassa vuodessa toistuva tulva. Erityisen tärkeiden kohteiden suojaamistaso
määritetään tapauskohtaisesti esimerkiksi kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan
mukaan.
Ehdotetuilla toimenpiteillä vähennetään poikkeuksellisesta tulvasta aiheutuvia taloudellisia vahinkoja. Ehdotetun korvauskäytännön muutoksen myötä tarve valtion
maksamiin, lain (laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (284/1983)) mukaisiin korvauksiin vähenee. Toisaalta valtion varoja joudutaan
suuntaamaan nykyistä enemmän asuinalueiden suojaamiseen tulvilta.
Erityisen tärkeiltä kohteilta vaadittava suojaamistason parantaminen auttaa osaltaan
siihen, että erittäin harvinainenkaan tulva (kerran 250 vuodessa tai harvemmin toistuva) ei aiheuta ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle tai ympäristölle korvaamattomia vahinkoja.
Annettavat suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista sekä tarpeellisten suositusten sisällyttäminen kuntien rakennusjärjestyksiin edistävät tulvan vaaran tiedostamista kunnissa. Laajoille alueille annettavat suositukset ohjaavat asianmukaiseen
tulviin varautumiseen paremmin kuin tapauskohtaiset lausunnot. Yleissuositukset
vähentävät jonkin verran tarvetta tapauskohtaisten lausuntojen antamiseen.
Toimenpide-ehdotuksen toteuttaminen vaatii nykyistä tarkempaa tulvan vaaran huomioon ottamista kaavoituksessa ja rakennuslupapäätöksissä. Joillakin tulva-alueilla
olevilla kaava-alueilla, joita on ainakin Länsi-Suomessa, lisärakentaminen vaatii
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kunnilta panostusta joko tulva-alueiden suojaamiseen tai tilapäisten tulvasuojelutoimenpiteiden suunnitteluun. Tarkemmat tiedot toimenpide-ehdotuksen vaikutuksista kuntien kaavoitukseen pystytään arvioimaan vasta, kun selvitykset kerran
sadassa vuodessa toistuvan tulvan alueista valmistuvat.
Joillakin alueilla esimerkiksi Länsi-Suomessa on niukasti rakentamiseen kaavoitettavissa olevaa maata, kun tulvat otetaan huomioon työryhmän esittämällä tavalla.
Asutusta ja muita tulvista vahinkoja kärsiviä kohteita voidaan joutua sijoittamaan
myös sellaisille alueille, joille tulva nousee useammin kuin kerran sadassa vuodessa.
Tarvittavien suojaamistoimien takia rakentamiskustannukset nousevat tällöin tavanomaista korkeammiksi. Tulvien parempi huomioon ottaminen voi myös johtaa huomattaviin maankäytön muutoksiin paikallisesti.
Tulvatasanteiden jättäminen intensiivisen maankäytön ulkopuolelle ylläpitää elinympäristön monimuotoisuutta ja parantaa vesistöjen ekologista tilaa.

11.3 Vesistörakenteiden toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen
Suurten tulvien kannalta merkityksellisten vesistörakenteiden ja niiden kunnon kartoitus palvelee erityisesti peruskorjaus- ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelua.
Pitkän ajan tavoitteena tulee olla, että rakenteiden peruskorjaukset tehdään ajallaan
niiden omistajasta riippumatta. Siten rakenteet pysyvät sellaisessa kunnossa, ettei
suuren tulvan aikana tapahdu ennakoimattomia murtumia tai muita vahinkoja.
Rakenteiden kartoitus palvelee paitsi tulvantorjunnan toteuttamisen onnistumista,
myös tiedon siirtoa eläkkeelle lähteviltä henkilöiltä nuoremmille sekä EY:n
vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista vesistöön kohdistuvien paineiden
tunnistamista.

11.4 Tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan toimivuus suurilla tulvilla
Alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen tehtävien ja vastuiden selkiinnyttämisellä pystytään turvaamaan paras mahdollinen tulvantorjunta- ja pelastustoimien onnistuminen sekä varmistetaan, ettei onnettomuustilanteissa jää tehtävien
hoitovastuun suhteen aukkopaikkoja, jotka saattaisivat aiheuttaa huomattaviakin lisävahinkoja. Suunnitelmien laatiminen, siihen liittyvä koulutus ja harjoitukset lisäävät
olennaisesti viranomaisten ja toiminnanharjoittajien valmiuksia toimia luonnon- ja
ympäristöonnettomuuksissa.
Toimenpiteillä varmistetaan, että viranomaisten välinen yhteistyö ja pelastustoiminnan johtaminen toimivat suurtulvatilanteessa. Tulvavahinkoja vähennetään myös
tilapäisten tulvasuojelurakenteiden avulla.

11.5 Uusimman tekniikan hyödyntäminen tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa
Suuren tulvan aikana korostuvat organisaatioiden välisen yhteistyön ja viestiliikenteen toimivuus sekä alueella asuvien ja toimivien oikea reagointi tilanteeseen. Liikenne- ja viestiyhteyksien toimivuuden varmistaminen on oleellista erityisesti tilanteissa, joissa ihmisten terveys tai ympäristö ovat vaarassa. Ennakkoon asukkaille
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jaetuilla esitteillä ja oppailla sekä tulvatilanteessa tapahtuvalla tiedottamisella vähennetään asukkaille aiheutuvaa vaaraa, annetaan heille riittävästi aikaa omaisuutensa
suojaamiseen tai siirtoon sekä helpotetaan mahdollisia evakuointeja.
Vesistömallien avulla pystytään ennakoimaan tulvatilanne ja varaamaan riittävät
henkilöstövoimavarat ja tarvittavat koneet ja laitteet vahinkokohteille. Mallien avulla
pystytään vaikuttamaan erityisesti tulvavarastoalueiden käytön ajoittamiseen. Mallien tarpeellisuus korostuu myös silloin, kun tarvitaan tilapäisiä tulvasuojelurakenteita, jotka voidaan joutua kuljettamaan kaukaa. Toimenpide-ehdotuksella varmistetaan ennusteiden toimitusvarmuus ja tarkkuus suurilla tulvilla erityisesti nopeata toimintaa vaativien jokivesistöjen osalta.

11.6 Vesirakentaminen, säännöstely ja toimenpiteet valuma-alueella
Toimenpide-ehdotuksen toteuttamisella varmistetaan kaikkien osapuolien riittävän
huomion kiinnittäminen siihen, ettei vanhojen vesistöhankkeiden lupien tarkistamisella tai uusien hankkeiden toteuttamisella lisättäisi tulvia ja niiden aiheuttamia
vahinkoja missään osassa vesistöä. Suurten tulvien riskien huomioon ottaminen
saattaa lisätä vesistöhankkeista aiheutuvia kustannuksia ja vähentää eri käyttömuodoille aiheutuvia hyötyjä, mutta tällöin voidaan kuitenkin parantaa suurten tulvien torjunnan mahdollisuuksia ja huomattavasti pienentää suurista tulvista aiheutuvia vahinkoja ja vahinkoriskin kasvamista.
Vesistöhankkeiden tulvia lisäävien ja äärevöittävien vaikutusten kompensoimisella
varmistetaan, ettei hankkeiden toteuttamisella lisätä tulvia ja niiden aiheuttamia
vahinkoja muualla vesistössä. Kompensointitoimenpiteet vähentävät myös
rakentamishankkeista vesistön ekologiseen tilaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia
ja sitä kautta ylläpitävät vesiluonnon monimuotoisuutta, jopa palauttavat ja lisäävät
sitä. Valuma-aluetason tarkastelu tukee myös EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin
toimeenpanoa. Toimenpiteillä voitaisiin valmistella puitedirektiivin mukaisia vesistöjen hoidon tavoitteita pitkällä tähtäyksellä tulvan hallinnan näkökulmasta.

11.7 Toimenpide-ehdotusten täytäntöön
voimavarojen ja osaamisen turvaaminen

panemiseksi

tarvittavien

Suurtulvatyöryhmän asettamien tavoitteiden saavuttaminen sekä toimenpide-ehdotusten ja tehtävien täytäntöön paneminen edellyttävät huomattavaa työpanosta erityisesti ympäristöhallinnossa. Mikäli tarvittavia voimavaroja ja osaamista ei turvata,
suuriin tulviin ei voida niin hyvin varautua eikä tulvavahinkoja siinä määrin vähentää
kuin työryhmä on tarkoittanut.
Toimenpide-ehdotusten ja tehtävien täytäntöönpano lisää myös entisestään viranomaisten ja muiden asianomaisten tahojen välistä yhteistyötä ja luo yhteistyöverkoston, jota voidaan käyttää hyväksi myös muissa esiin nousevissa tulvasuojeluun, tulvantorjuntaa ja patoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten ja tehtävien toteutumisen seurannalla
varmistetaan työhön suunnattavien voimavarojen tehokas käyttö.
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12 Tiivistelmä Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotuksista sekä ehdotus aikatauluksi ja
voimavaratarpeiksi
Tähän lukuun on koottu luvuissa 4–10 esitetyt Suurtulvatyöryhmän tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset niihin liittyvine tehtävineen. Lisäksi kunkin tehtävän kohdalla
on esitetty vastuutahot, tavoitteellinen toteutumisajankohta ja arvio tarvittavista
voimavaroista. Yhteenveto tehtävien ja niiden rahoituksen ajallisesta jakautumisesta
on esitetty taulukkona liitteessä 20. Tehtävien yhteydessä esitetyn tavoitteellisen
aikataulun toteutuminen riippuu oleellisesti käytettävissä olevasta rahoituksesta ja
henkilövoimavaroista. Lisäksi on otettava huomioon, että tehtävien 1.3 ja 3.3
mukaisten suunnitelmien täytäntöönpanossa tarvittavat voimavarat voidaan arvioida
vasta noiden suunnitelmien valmistuttua. Niistä aiheutunee myöhempinä vuosina
merkittäviä lisämäärärahatarpeita.
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset pyrkivät varmistamaan, että asutuksen
suojaamisessa tulvilta otetaan käyttöön yhtenäinen riskitaso. Nykyinen asutus suojataan mahdollisuuksien mukaan tulvilta, jotka toistuvat keskimäärin kerran sadassa
vuodessa. Sama riskitaso otetaan käyttöön uuden asutuksen sijoittamisessa ja
rakentamisessa sekä sille aiheutuvien tulvavahinkojen korvaamisessa. Yhteiskunnan
kannalta tärkeiden kohteiden, esimerkiksi sairaaloiden, sekä esimerkiksi vaarallisia
aineita käsittelevien laitosten riskitaso nostetaan harkinnan mukaan vielä tiukemmaksi.
Esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan alle jääville alueille ei kuitenkaan ole syytä suojaamisen turvin sijoittaa laajassa mitassa asutusta.
Tällaiset uudet alueet tulee ottaa asuinkäyttöön vain, jos muuta vaihtoehtoa ei ole
käytettävissä. Muutoin seurauksena voi olla, että tulvavahinkoja syntyy aiempaa harvemmin, mutta ne ovat sitten sitäkin suurempia. Esitettyä riskitasoa suurempia tulvia
tulee väistämättä, ja ne voivat tulla minä vuonna tahansa.
Kohdassa Voimavaratarpeet esitetään kunkin tehtävän vaatima lisämäärärahatarve
siltä osin kuin se on projektityötä, arvio ympäristöhallinnon pysyvän henkilöstön
virkatyönä tehtävästä työmäärästä (toimintamenomomentin työaika henkilötyövuosina, htv) sekä muun tarvittavan virkatyön määrä, jos se on pystytty arvioimaan.
Voimavarakysymyksiä on käsitelty tarkemmin luvussa 10. Muiden kuin valtion
voimavarojen osalta työaika- ja määrärahatarpeet sisältyvät yleensä kohtaan ”lisämäärärahatarve”. Toimenpide-ehdotusten ja tehtävien täytäntöönpano vaatii jo siltä
osin, kuin tässä vaiheessa on voitu arvioida, noin 6 miljoonan euron lisärahoituksen
sekä pelkästään ympäristöhallinnossa pysyvän henkilöstön noin sadan henkilötyövuoden virkatyöpanoksen seuraavien 12 vuoden aikana.
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Tavoite: Vähennetään nykyisille rakennuksille, rakenteille
ja toiminnoille tulvista aiheutuvia vahinkoja.
Toimenpide-ehdotus 1: Laaditaan yleissuunnitelmat suurista
tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi merkittävillä
vahinkokohteilla.
Toimenpide-ehdotus koostuu kolmesta tehtävästä:
Tehtävä 1.1 Nykyiset tiedot 100 ja 250 vuoden toistuvuusaikoja vastaavista tulvavedenkorkeuksista kerätään yhtenäiseen paikkatietopohjaiseen tietojärjestelmään,
josta ne ovat tarpeen mukaan käytettävissä tulva-alueiden tarkasteluun ja
yleispiirteisten tulvakarttojen laatimiseen. Tulvantorjuntatoimien ja tulvavahinkojen
kannalta tärkeimmille vesistökohteille laaditaan yksityiskohtaisia, korkeusmalleihin
perustuvia tulvakarttoja.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

A) tulva-alueiden tarkastelu ja yleispiirteiset tulvakartat 2004–
2006
B) yksityiskohtaiset tulvakartat 2006–2015

Voimavaratarpeet: A) tulva-alueiden tarkastelu ja yleispiirteiset tulvakartat
− virkatyöaika vuosina 2004–2006 yhteensä noin 4 htv
(momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2006 yhteensä noin
160 000 € (momentti 30.51.22).
B) yksityiskohtaiset tulvakartat
− virkatyöaika vuosina 2006–2015 yhteensä noin 5 htv
(momentit 35.60.21 ja 35.40.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2006–2015 yhteensä noin
2 000 000 € (momentti 30.51.22 ja kuntien kustannukset).
Tehtävä 1.2 Tarkennetaan selvityksiä siitä, mitä asutusta ja muita tulvista kärsiviä
toimintoja on alueilla, joille nousee keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva
tulva (HW 1/100), ja mitä erityisen tärkeitä kohteita, kuten vaarallisia aineita käsitteleviä laitoksia on alueilla, joille nousee sitäkin harvinaisempi, esimerkiksi keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva (HW 1/250).
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset

Aikataulu:

2006–2008

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika vuosina 2006–2008 yhteensä noin 7 htv
(momentti 35.40.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2006–2008 yhteensä noin
200 000 € (momentti 30.51.22).
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Tehtävä 1.3 Laaditaan yleissuunnitelmat suurista tulvista nykyisille toiminnoille
aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Pysyvä asutus suojataan ainakin keskimäärin
kerran sadassa vuodessa toistuvilta tulvilta (HW 1/100). Erityisen tärkeät kohteet
suojataan vahinkoriskin perusteella tehtävän tapauskohtaisen harkinnan mukaan
esimerkiksi kerran 250 vuodessa toistuvilta tulvilta (HW 1/250).
Vastuu:

yleissuunnitelmien laadinnasta vastaavat alueelliset ympäristökeskukset yhteistyössä kuntien ja toimintojen vastuutahojen
kanssa

Aikataulu:

yleissuunnitelmat 2006–2010

Voimavaratarpeet: yleissuunnitelmien laatiminen
− virkatyöaika vuosina 2006–2010 yhteensä noin 20 htv
(momentti 35.40.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2006–2010 yhteensä noin
1 250 000 € (pääosin momentti 30.51.22; sisältää myös
kuntien ja toimintojen vastuutahojen kustannukset).
Yleissuunnitelmiin sisällytettävien vahinkojen rajoittamistoimenpiteiden kustannukset voidaan arvioida vasta yleissuunnitelmien valmistuttua.

Tavoite: Tulva-alueille ei sijoiteta uusia rakennuksia,
rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa
niille merkittävää vahinkoa.
Toimenpide-ehdotus 2: Kaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäessä tulvan vaara otetaan huomioon yhtenäisellä tavalla.
Uusien rakennusten tulvavahingoista maksetaan korvauksia
vain, jos vahingot ovat aiheutuneet suuremmasta kuin keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvasta tulvasta.
Toimenpide-ehdotus koostuu neljästä tehtävästä:
Tehtävä 2.1 Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) ja -asetusta (895/1999)
muutetaan niin, että tulvan vaaran alainen alue määritellään alueeksi, jolle tulva
nousee keskimäärin kerran sadassa vuodessa (HW 1/100). Erityisen tärkeissä kohteissa tulvan vaara määritellään harkinnan mukaan vielä harvinaisemman tulvan
perusteella.
Vastuu:

ympäristöministeriö

Aikataulu:

2004

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia
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Tehtävä 2.2 Kuntien rakennusjärjestyksiin sisällytetään tulvavahinkojen estämisen
kannalta tarpeelliset suositukset rakennusten alimmista korkeuksista suhteessa
vesistöön. Jos kunta katsoo välttämättömäksi kaavoittaa tai myöntää rakennuslupia
alueelle, jolla on tulvan vaara, kunta vastaa esimerkiksi kaava- ja lupamääräyksin,
että alue tai rakennukset ja toiminnot suojataan sellaisilla asianmukaisilla rakenteilla tai toimenpiteillä, että tehtävässä 2.1 tarkoitettu tulva ei aiheuta niille vahinkoja.
Vastuu:

kunnat; koulutus- ja neuvontavastuu alueellisilla ympäristökeskuksilla ja ympäristöministeriöllä; opastuksesta vastaa mahdollisesti Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

2004 – jatkuva työ; menetelmäopas 2004–2005

Voimavaratarpeet: A) menetelmäoppaan laatiminen
− virkatyöaika vähäinen (momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2005 yhteensä 20 000 €
(momentti 30.51.22).
B) rakennusjärjestysten tarkistaminen
− kunnissa tehtävää virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia.
C) toimintojen suojaaminen
− kustannuksia tulee kunnille, kiinteistönomistajille ja valtiolle, mutta niiden määrää ei voida arvioida.
Tehtävä 2.3 Lakia poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
(284/1983) muutetaan niin, että muutoksen voimaan tulon jälkeen tehdyille uusille
rakennuksille ja niiden välttämättömälle kotitalousirtaimistolle aiheutuneista vahingoista korvataan vain ne, jotka aiheutuvat keskimäärin kerran sadassa vuodessa
(HW 1/100) tai harvemmin toistuvasta tulvasta.
Vastuu:

maa- ja metsätalousministeriö

Aikataulu:

2003–2004

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia
Tehtävä 2.4 Tulvavahinkojen kannalta tärkeimmille vesistökohteille laaditaan suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista. Muille vesistöille suosituksia laaditaan
tarvittaessa sen mukaan, kuinka suuria käyttötarpeita niiden ranta-alueisiin kohdistuu.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

2004–2015

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika vuosina 2004–2015 yhteensä noin 20 htv
(momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2007 yhteensä noin
200 000 € (momentti 30.51.22).
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Tavoite: Vesistörakenteet ovat toimivia ja turvallisia.
Toimenpide-ehdotus 3: Selvitetään ja varmistetaan suurten tulvien kannalta merkityksellisten vesistörakenteiden kunto ja
toimivuus.
Toimenpide-ehdotus koostuu viidestä tehtävästä:
Tehtävä 3.1 Kartoitetaan suurten tulvien kannalta merkitykselliset vesistörakenteet
ja niiden kunto. Arvioidaan rakenteiden kunnossapito- ja peruskorjaustarve ja toimien kiireellisyys.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset; opastus Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

2004-2007

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika vuosina 2004–2007 yhteensä noin 6 htv
(momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2007 yhteensä noin
700 000 € (momentti 30.51.22).

Tehtävä 3.2 Tehdään selvitys ilmaston muutoksen vaikutuksista P-patojen mitoitustulovirtaamiin.
Vastuu:

Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

2003–2005

Voimavaratarpeet:

– virkatyöaika vähäinen (momentti 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2003–2005 yhteensä noin
270 000 € (momentti 30.51.22).

Tehtävä 3.3 Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön toimenpiteet suurten tulvien kannalta merkityksellisten vesistörakenteiden kunnon ja toimivuuden varmistamiseksi.
Vastuu:

vesistörakenteiden omistajat

Aikataulu:

A) toimenpideohjelmat 2006–2009
B) ohjelmien täytäntöönpano hankesuunnitelmien laatiminen
mukaan lukien 2007–2015

Voimavaratarpeet: A) toimenpideohjelmat
− virkatyöaika vuosina 2006–2009 yhteensä noin 6 htv
(momentti 35.40.21; valtion vesistörakenteet)
− lisämäärärahatarve vuosina 2006–2009 yhteensä 160 000
€ (momentti 30.51.77; valtion vesistörakenteet)
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− Muiden kuin valtion vesistörakenteiden osalta kustannuksia tulee yksityisille padonomistajille ja jossain määrin
alueellisille ympäristökeskuksille, mutta näitä ei voida
arvioida, ennen kuin tehtävän 3.1 mukainen kartoitus on
tehty.
B) ohjelmien täytäntöönpano
− Toimenpideohjelmien toteuttamisen kustannukset pystytään arvioimaan tarkasti vasta tehtävän 3.1 valmistumisen
jälkeen.
− Valtion vesistörakenteiden akuuttien peruskorjaustarpeiden on arvioitu edellyttävän 50–100 %:n määrärahalisäystä peruskorjauksiin käytettäviin rahoihin seuraavien
5–10 vuoden ajaksi. Tämän jälkeen määrärahatarve
pienenisi normaalia vuotuista kunnossapitotarvetta vastaavalle tasolle, eli 1,2–1,3 prosenttiin rakenteiden teknisestä
nykyarvosta. Nykyisin valtion vesistörakenteiden kunnossapitoon on käytetty määrärahoja vuositasolla 1 %
rakenteiden teknisestä arvosta.
Tehtävä 3.4 Tarkistetaan patoturvallisuuslainsäädäntöä patojen turvallisuuden
parantamiseksi ja säädösten noudattamisen valvonnan tehostamiseksi. Varmistetaan,
että vesilainsäädännössä on riittävät keinot tehtävän 3.3 mukaisten toimenpiteiden
täytäntöön panemiseksi.
Vastuu:

maa- ja metsätalousministeriö ja oikeusministeriö

Aikataulu:

2004–2005

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia
Tehtävä 3.5 Laaditaan puuttuvat ja päivitetään muut patojen turvallisuussuunnitelmat ja tarvittaessa myös vahingonvaaraselvitykset ottaen huomioon suurten tulvien
esiintyminen.
Vastuu:

patojen omistajat

Aikataulu:

2003–2010

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika vuosina 2003–2010 yhteensä noin 10 htv
(momentti 35.40.21 noin 4 htv, josta puolet valtion
patoihin; pelastusviranomaisen virkatyö noin 6 htv)
− lisämäärärahatarve valtion patojen osalta vuosina 2004–
2007 yhteensä noin 100 000 € (vahingonvaaraselvitykset;
momentti 30.51.22)
− lisäksi muiden patojen omistajien voimavaratarpeet, joita
tässä ei ole voitu arvioida.

Lisäksi edellä mainittujen tahojen virka- ja muuta työtä tarvitaan
jatkossa suunnitelmien ajan tasalla pitämiseen.
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Tavoite: Tulvantorjunta ja pelastustoiminta toimivat suurilla tulvilla.
Toimenpide-ehdotus 4: Laaditaan asianmukaiset tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan suunnitelmat suuriin tulviin varautumiseksi ja varmistetaan viranomaistoiminnan sujuvuus.
Toimenpide-ehdotus koostuu viidestä tehtävästä:
Tehtävä 4.1 Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa laaditaan uusia suunnitelmia.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset

Aikataulu:

2004–2015

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika vuosina 2004–2015 yhteensä noin 10 htv
(momentti 35.40.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2015 yhteensä noin
800 000 € (momentti 30.51.22).

Tehtävä 4.2 Varmistetaan, että pelastusviranomaisilla ja alueellisilla ympäristökeskuksilla on yhteinen näkemys keskinäisestä työnjaosta ja vastuista tulvantorjunnassa. Molemmilla viranomaisilla on määrättynä vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä sekä valmius tarvittaessa perustaa johtoryhmä tulvantorjuntaa varten.
Vastuu:

pelastusviranomaiset ja alueelliset ympäristökeskukset

Aikataulu:

2004 – jatkuva työ

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia
Tehtävä 4.3 Toteutetaan säännöllisesti valtakunnallisia tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoituksia.
Vastuu:

sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, alueelliset
pelastusviranomaiset, alueelliset ympäristökeskukset ja patojen
omistajat

Aikataulu:

2004 – jatkuva työ (joka toinen vuosi)

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika noin 1 htv / harjoitus (joka toinen vuosi; pääasiassa momentti 35.40.21, osaksi pelastusviranomaisen
virkatyötä)
− lisämäärärahatarve noin 30 000 € / harjoitus (joka toinen
vuosi; momentti 30.51.22).
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Tehtävä 4.4 Selvitetään tilapäisten, nopeasti ja helposti siirrettävien tulvasuojelurakenteiden tarve ja laaditaan ehdotus niiden hankkimiseksi, käyttöperiaatteiksi ja
säilyttämiseksi niin, että ne ovat riittävän nopeasti siirrettävissä alueille, joilla niitä
saatetaan tarvita.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset, pelastusviranomaiset, Suomen
ympäristökeskus, puolustusvoimat ja Suomen Kuntaliitto

Aikataulu:

2004–2005

Voimavaratarpeet: virkatyöaika vuosina 2004–2005 yhteensä noin 1 htv (selvitys)
Tehtävä 4.5 Merkittäville tulva-alueilla sijaitseville asuinalueille laaditaan varautumissuunnitelmat ja liitetään ne osaksi kuntien valmiussuunnitelmaa. Tarpeen
mukaan laaditaan myös erityisen tärkeille kohteille pelastussuunnitelmat suuren tulvan varalta.
Vastuu:

A) varautumissuunnitelmat: kunta, alueellinen ympäristökeskus
B) pelastussuunnitelmat: tulva-alueilla sijaitsevien toimintojen
vastuutahot, kunta (pelastusviranomainen), alueellinen ympäristökeskus

Aikataulu:

2004 – jatkuva työ

Voimavaratarpeet: A) varautumissuunnitelmat
− virkatyöaika noin 1 htv /suunnitelma (pääosin kuntien
virkatyötä, noin kolmannes alueellisen ympäristökeskuksen virkatyötä; tätä ei ole sisällytetty liitteeseen 20/1,
koska suunnitelmien määrä ei ole tiedossa).
B) pelastussuunnitelmat
− lisämäärärahat noin 5 000 € /suunnitelma (toiminnanharjoittajien kustannukset; ei sisällä mahdollisesti tarvittavaa
yksityiskohtaista tulvakartoitusta; tätä ei ole sisällytetty
liitteeseen 20/2, koska suunnitelmien määrä ei ole
tiedossa).
Suunnitelmat pidetään ajan tasalla pelastusviranomaisten ja kuntien ja toimintojen vastuutahojen normaalina virkatyönä.
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Tavoite: Tulvantorjunnassa ja pelastustoiminnassa hyödynnetään ajanmukaisia menetelmiä.
Toimenpide-ehdotus 5: Hyödynnetään uusinta tekniikkaa tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan kehittämiseksi ja tehostetaan
tiedottamista.
Toimenpide-ehdotus koostuu kolmesta tehtävästä:
Tehtävä 5.1 Varmistetaan tulvantorjunta- ja pelastustoiminnan johtamista palvelevien liikenne- ja viestiyhteyksien toimivuus suurilla tulvilla. Selvitetään viranomaisten sisäiset tärkeät yhteydet sekä viranomaisten väliset yhteydet ja tehdään
ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.
Vastuu:

sisäasiainministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset

Aikataulu:

ehdotus 2004; täytäntöönpano 2005 –

Voimavaratarpeet: Ehdotuksen laatiminen
− virkatyöaika vähäinen
− lisämäärärahatarve vuonna 2004 noin 15 000 € (momentti
26.80.21).
Täytäntöönpano
− Toimivuus varmistetaan pelastusviranomaisen normaalina
virkatyönä.
Tehtävä 5.2 Kaikilla vesistöillä, joilla suuri tulva voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja tai vaaraa ihmisille tai yhteiskunnan tärkeille toiminnoille, tulee olla ajanmukaiset tulvaennustemallit. Varmistetaan vesistömallien toimivuus suuren tulvan
kehittymisen ennustamisessa muun muassa huolehtimalla riittävien reaaliaikaisten
havaintojen saatavuudesta.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

A) puuttuvien mallien laatiminen 2004–2008
B) reaaliaikaisten havaintojen saatavuus 2004–2008

Voimavaratarpeet: A) puuttuvien mallien laatiminen
− virkatyöaika vuosina 2004–2008 yhteensä noin 1 htv
(momentti 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2008 yhteensä noin
50 000 € (momentti 30.51.22).
B) reaaliaikaisten havaintojen saatavuus
− virkatyöaika vuosina 2004–2008 yhteensä noin 1 htv
(momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2008 yhteensä noin
50 000 € (momentti 30.51.22).
Vesistömallit pidetään ajan tasalla normaalina virkatyönä.
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Tehtävä 5.3 Laaditaan yleinen tulviin varautumisopas ja esitteitä merkittävimmille
tulvakohteille sekä lisätään muutakin yleistä tulva-asioista ja tulvan vaarasta tiedottamista hyödyntäen uusinta tekniikkaa.
Vastuu:

Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset ja
pelastusviranomaiset

Aikataulu:

A) tulviin varautumisopas ja esimerkkiesite 2004–2005;
ympäristökeskusten esitteet 2005–2008
B) tiedottamisen ja varoittamisen tehostaminen 2005–2010

Voimavaratarpeet: A) tulviin varautumisopas ja esitteet
− virkatyöaika vuosina 2004–2008 yhteensä noin 2 htv
(pääosin momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarvevuosina 2004–2008 yhteensä noin
25 000 € (momentit 30.51.22 ja 26.80.21).
B) tiedottamisen ja varoittamisen tehostaminen
− Virkatyötä, ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.
Mahdollisesti tarvittavien teknisten laitteiden hankkimiskustannuksia ei ole voitu arvioida.

Tavoite: Vesistöissä ja niiden valuma-alueilla tehtävissä
toimenpiteissä pyritään tulvariskien vähentämiseen.
Toimenpide-ehdotus 6: Selvitetään mahdollisuudet vähentää
tulvariskiä valuma-alueilla tehtävin toimenpitein ja mahdollistetaan lainsäädännöllä tällaisten toimenpiteiden toteuttaminen.
Suurten tulvien riskit otetaan huomioon vesistösäännöstelyissä
ja -rakentamisessa.
Toimenpide-ehdotus koostuu kolmesta tehtävästä:
Tehtävä 6.1 Vesilainsäädäntöä pyritään muuttamaan siten, että lisätään mahdollisuuksia velvoittaa hankkeen vesilain mukaisen luvan hakija tarvittaessa kompensoimaan hankkeen tulvaa lisääviä ja äärevöittäviä vaikutuksia. Mahdollistetaan tulvavesien lyhytaikainen varastointi valuma-alueelle. Laaditaan korvausperusteet tästä
aiheutuvasta mahdollisesta vettymishaitasta ja maankäytön muuttumisesta.
Vastuu:

oikeusministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö

Aikataulu:

2003–2005

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia

93
Tehtävä 6.2 Selvitetään valuma-alueilla toteutettavia toimenpiteitä, joilla voitaisiin
vähentää suurten tulvien riskiä ja kompensoida tulvaa lisäävien ja äärevöittävien
toimenpiteiden vaikutuksia.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus

Aikataulu:

2004–2008

Voimavaratarpeet:

–

virkatyöaika vuosina 2004–2008 yhteensä noin 2 htv
(momentit 35.40.21 ja 35.60.21)
− lisämäärärahatarve vuosina 2004–2008 yhteensä noin
125 000 € (momentit 30.51.22 ja 30.04.27).

Tehtävä 6.3 Suurten tulvien riskit arvioidaan ja otetaan huomioon vesilain mukaisia
lupia, esimerkiksi säännöstelylupia tarkistettaessa.
Vastuu:

alueelliset ympäristökeskukset sekä säännöstelyjen ja muiden
vesistöhankkeiden luvanhaltijat

Aikataulu:

2003 – jatkuva työ

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia

Tavoite: Turvataan toimenpide-ehdotusten täytäntöön
panemiseksi tarvittavat voimavarat ja osaaminen.
Toimenpide-ehdotus 7: Varataan riittävät voimavarat Suurtulvatyöryhmän ehdotusten täytäntöön panemiseksi ja seurataan
ehdotusten toteutumista.
Toimenpide-ehdotus koostuu kahdesta tehtävästä:
Tehtävä 7.1 Ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa ja talousarvioesityksissä sekä asianomaisten toimijoiden voimavarasuunnitelmissa ja henkilöstön
kehittämissuunnitelmissa otetaan huomioon Suurtulvatyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanossa tarvittavat voimavarat ja osaaminen.
Vastuu:

asianomaiset ministeriöt ja toimijat

Aikataulu:

2003 – jatkuva työ

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia
Edellä mainittujen toimenpide-ehdotusten toimeenpano vaatii
vuosina 2004–2015 pelkästään ympäristöhallinnossa yhteensä
noin sadan henkilötyövuoden verran viranomaistyötä ja sen
lisäksi yhteensä noin 6 miljoonan euron lisärahoituksen.
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Lisäksi tarvitaan lisämäärärahoja valtion vesirakenteiden peruskorjaus- ja kunnossapitomäärärahoissa olevan vajeen korjaamiseksi, minkä tarkemmat kustannukset voidaan arvioida vasta
tehtävän 3.1 mukaisen selvityksen valmistumisen jälkeen. Valtion vesistörakenteiden akuuttien peruskorjaustarpeiden on arvioitu edellyttävän 50–100 %:n lisäystä peruskorjauksiin käytettäviin määrärahoihin seuraavien 5–10 vuoden ajaksi. Tämän jälkeen määrärahatarve pienenisi normaalia vuotuista kunnossapitotarvetta vastaavalle tasolle, eli 1,2–1,3 prosenttiin rakenteiden teknisestä nykyarvosta. Nykyisin valtion vesistörakenteiden
kunnossapitoon ja peruskorjaukseen on käytetty määrärahoja
vuositasolla 1 % rakenteiden teknisestä arvosta.
Tehtävän 1.3 mukaisten yleissuunnitelmien täytäntöönpano eli
nykyisten tulvariskialueella olevien toimintojen suojaaminen
aiheuttaa kustannuksia tulva-alueilla sijaitsevien toimintojen
vastuutahoille, kunnille ja valtiolle. Näiden samoin kuin tilapäisten tulvasuojelurakenteiden hankkimisesta ja ylläpidosta aiheutuvien kustannusten määrä ja kohdistuminen voidaan arvioida
vasta niitä koskevien selvitysten ja suunnitelmien valmistuttua.
Osa näistä tehtävistä toteutetaan normaalina virkatyönä.
Työryhmä katsoo, että asianomaisten ministeriöiden tulee
toiminta- ja taloussuunnitelmissaan ja vuosien 2004–2015
talousarvio-ehdotuksissaan ottaa huomioon Suurtulvatyöryhmän
toimenpide-ehdotusten toteuttamisen vaatima lisärahoitus sekä
virkatyön määrä. Ministeriöiden tulee tulosohjauksellaan
varmistaa toimenpide-ehdotusten toimeenpano ja siihen
vaadittavat voimavaratarpeet. Suurtulvatyöryhmän ehdotukset
olisi syytä soveltuvin osin ottaa huomioon myös valmisteltaessa
hallinnonalojen strategioita yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi sekä niihin liittyviä kehittämisohjelmia.
Työryhmän ehdottamat toimenpide-ehdotukset ja tehtävät
toteutetaan valtion osalta valtioneuvoston asianomaisille ministeriöille antamien menokehysten ja kunkin vuoden valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Tehtävä 7.2 Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten toteutumista seurataan
säännöllisesti.
Vastuu:

maa- ja metsätalousministeriö sekä muut asianomaiset ministeriöt ja toimijat

Aikataulu:

2003 – jatkuva työ

Voimavaratarpeet: virkatyötä, ei ylimääräisiä kustannuksia
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LIITE 1

MERKITTÄVIMMÄT TULVAVAHINKOKOHTEET ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN ALUEILLA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Vantaanjoki, Pirttiranta (kerran 20 vuodessa sattuva tulva yhdessä jääpadon
kanssa kastelee 30 omakotitaloa)
• Lohjanjärvi
• Vantaanjoki, Oulunkylän siirtolapuutarha
• Keravanjoki, Myraksen asuntoalue.
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Pori
• Huittinen
• Salo.
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Tervakoski Oy:n pato sekä paperitehdas Janakkalassa
• Muitakin kohteita saattaa löytyä, mutta niitä ei ole ehditty vielä selvittää.
Viikonlopun (16.6.2002) rankkasateet osoittivat, että äkilliset rankkasateet
saattavat aiheuttaa huomattavia vahinkoja Lahden kaupungin alueella.
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Tammerkoski patoineen (niin sanottu Keskiputous ehkä merkittävin) on
merkittävä vahinkokohde. Riski ei aiheudu patojen rakenteesta vaan ympäristön muuttuneesta käytöstä. Vaaratilanne syntyi muun muassa keväällä 1999
Alakosken padolla sähköhäiriön seurauksena. Vesimassat tulvivat läheisen
kauppakeskuksen pihalle.
• Nokian tehdasalueen Kymarnon pato, missä on havaittu suotautumista padon
lävitse
• Iso-Längelmävesi (kokonaisvahingot runsaat 10 miljoonaa euroa, joista
rakenteiden osuus noin 8 miljoonaa euroa). Vahingot koostuvat monista pienistä kohteista (kesämökkejä), yhtenäistä vahinkoaluetta ei ole.
• Vammalan kaupunki.
• Vahinkoja syntyy myös Äetsässä sekä hyytötulvien seurauksena että
tulvavahinkoina rivitaloalueella.
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Saimaan alueella teollisuus
• Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien tilanne edellyttää lisäselvityksiä
• Kymijoen alaosa.
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS:
• Savonlinnan kaupunki
• Mikkelin kaupunki
• Ristiina
• Punkaharjulla sijaitsevat suuret vaneritehtaat
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•
•
•
•

Saimaan rannalla sijaitsevat pienempien kuntien taajamat (muun muassa Puumala, Sulkava, Ristiina ja Kerimäki)
Kangasniemi
Hirvensalmi
Mäntyharju.

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS:
• Stora Enson Varkauden tehtaat
• Varkauden kaupunki
• Kuopion kaupunki
• Siilinjärven kunta
• Soinlahden sahan alue Iisalmessa
• Olvin tehtaat Iisalmessa
• Valion juustotehdas Lapinlahdella.
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Pyhäselän- Oriveden alue (Saimaa)
• Pielisen/Pielisjoen alue.
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS:
• UPM-Kymmenen Jämsänkosken ja Kaipolan tuotantolaitokset
• Jyväskylän kaupungin viemärilaitos ja Jyväskylän seudun jätevedenpuhdistamo
• Lutakon asuinalue Jyväskylässä
• Schauman-Wood Oy, Jyväskylä
• Suolahden kaupungin viemärilaitos ja alavat alueet kaupungin keskustassa.
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Himangan taajama
• Laihian taajama
• Lapuan taajama
• Ilmajoen taajama
• Isokyrön taajama
• Seinäjoen taajama
• Jalasjärven taajama
• Vähäkyrön Merikaarron taajama.
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Kalajoki: Kalajoen Rinnetie, Tynkä, Alavieskan ja Nivalan kuntakeskukset
• Pyhäjoki: Pyhäjoen kuntakeskus, Merijärven kuntakeskus
• Siikajoki: Mankilan-Paavolan alue
• Lakeuden alue: jokivarsien nauhamainen asutus
• Oulujoki: jokisuisto, Oulujoen sivujoet (muun muassa Utosjoki)
• Kiiminkijoki: Kiimingin kuntakeskus ja jokivarren vapaa-ajan asunnot
• Iijoki: Pudasjärven kuntakeskus, Siuruan- ja Livojoen varsien vapaa-ajan asunnot
• Kuivajoki: Kivijoen suu (Oijärven taajama).
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KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Lammasjärvi
• Jormasjärvi
• Oulujärvi
• Iijärvi.
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS:
• Rovaniemen alue
• Tornion alue
• Ivalon alue
• Simon alue
• Viantienjoen alue
• Kittilän alue.
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LIITE 2

YKSITYISKOHTAISEN, KORKEUSMALLIIN PERUSTUVAN
TULVAKARTAN LAATIMINEN
Järvien ranta-alueilla tulvakorkeuden määrittäminen tapahtuu toistuvuusanalyysillä
havaintojen pohjalta tai numeerisen vesistömallin avulla. Karttojen tuottaminen on
järvien ranta-alueilla yksinkertaisempaa kuin jokivesistöissä, koska vedenpinta on
samassa tai lähes samassa tasossa koko tulva-alueella. Jokivesistöissä on ensin määritettävä virtaama esimerkiksi toistuvuusanalyysin tai vesistömallin avulla ja tämän
jälkeen on virtausmallilla määritettävä vedenkorkeus eri osissa tulva-aluetta.
Tulvakartoitusta varten tarvitaan tarkasteltavasta alueesta korkeusmalli, joka kuvaa
tarkasteltavan alueen topografian riittävällä tarkkuudella. Tarkkojen korkeusmallien
laatimista varten voidaan kerätä tietoja monilla eri tavoilla. Fotogrammetrialla korkeusmalli laaditaan ilmakuvauksen tulkinnan ja maastossa olevien mitattujen
korkeuspisteiden avulla. Nykyisin käytetään myös niin sanottua digitaalista fotogrammetriaa, jolloin ilmakuvien tulkinta tapahtuu automaattisesti. Vastaavaan tarkkuuteen kuin fotogrammetrialla päästään myös laserkeilauksen avulla. Tarkkojen
korkeusmallien tuottaminen on Norjan kokemusten mukaan kallein yksittäinen
työvaihe tulvakartoituksessa. Riittävän tarkkoja korkeusmalleja on kuitenkin jo
olemassa joillekin alueille, joille on tarve tehdä tulvakartoitus. Koska on
oletettavissa, että tarkkojen korkeusmallien tuottaminen halpenee lähitulevaisuudessa, on tulvakartoitukset aloitettava alueilta, joille riittävän tarkkoja korkeusmalleja
on jo olemassa.
Jokivesistöjen tulvakartoituksessa vedenkorkeuden laskentaan käytetään joko yksidimensioisia tai kaksidimensioisia virtausmalleja. Yksidimensioiset mallit ovat helpompia käyttää, mutta kaksidimensioisella mallilla päästään tarkempaan laskentatulokseen silloin, kun tulva-alue sisältää monia erillisiä virtausreittejä.
Suomen olosuhteissa tulvakartoitukseen on otettava mukaan myös jääpatotulvan
aiheuttamat tulva-alueet. Jääpatotulville on kuitenkin huomattavasti hankalampi määrittää laskennallisesti vedenkorkeuksia kuin vesitulville. Tulva-alue voidaan määrittää havaittujen jääpatojen aiheuttamien vedenkorkeuksien perusteella lisättynä
varmuusmarginaalilla. Yksinkertaistuksia ja olettamuksia tehden myös numeerisilla
malleilla on mahdollista laskea jääpadosta aiheutuvat vedenkorkeudet. Jääpatoihin
liittyvän yllätyksellisyyden takia laskettuihin arvoihin on suhtauduttava varauksella,
mutta menetelmien kehittämiseen, kehityksen seuraamiseen (kehitystyötä tehdään
eniten Kanadassa ja Yhdysvalloissa) ja havaintojen tekoon on syytä panostaa.
Paikkatietojärjestelmiä voidaan hyödyntää tulvakarttojen tulostamisessa sekä tietojen
analysoinnissa. Tulvakartat voidaan tulostaa esimerkiksi peruskarttapohjalle
(1:20 000). Tarkempaa tarkastelua varten tämä tarkkuus ei kuitenkaan ole riittävä,
vaan tarvitaan 1:10 000 tai 1:5 000 karttapohjat. Mittakaavaa valittaessa on kuitenkin
otettava huomioon lähtötietojen tarkkuus. Tulostaminen voidaan tehdä joko rasteritai vektorikarttapohjalle. Vektorikarttapohja antaa enemmän vapauksia mittakaavan
valinnassa. Nykyisin paperikarttojen tulostaminen ei ole niin tärkeää kuin aikaisemmin, koska tulva-aluetiedot voidaan siirtää sähköisesti tulvakartan käyttäjälle.
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LIITE 3

ESIMERKKI YKSITYISKOHTAISESTA TULVAKARTASTA
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LIITE 4

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA -ASETUKSEN MUUTOSEHDOTUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) rakennuspaikkaa koskevia vaatimuksia
käsittelevä 116 § on nyt kirjoitettu seuraavasti (tulvaa koskeva virke tummennettuna):
"Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa.
Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun
muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.
Rakennuksen etäisyydestä asemakaava-alueen ulkopuolella toisen omistamaan
tai hallitsemaan maahan ja sillä olevaan rakennukseen säädetään asetuksella."
Eduskunnan ympäristövaliokunta totesi asiaa koskevassa mietinnössään (6/1998 vp)
muun muassa seuraavaa: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että tulvan, sortuman
tai vyörymän vaara otetaan huomioon jo asemakaavaa laadittaessa." Edellä tummennettu 116 §:n tulvavirke koskee asemakaava-alueen ulkopuolista aluetta. Siksi
ympäristövaliokunnan kannan toteutumisen varmistamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavan sisältövaatimuksia koskevan 54 §:n toisen momentin ensimmäisen virkkeen jälkeen tulisi lisätä uusi virke:
"Rakentamista ei saa osoittaa alueelle, jolla on tulvan vaara tai joka on maaperältään tarkoitukseen soveltumaton."
Samalla lain 116 §:n edellä mainitun kolmannen momentin asetuksenantovaltuutta
tulisi laajentaa ja kirjoittaa momentti seuraavasti (lisäys tummennettuna):
"Tulvan vaarasta sekä rakennuksen etäisyydestä asemakaava-alueen ulkopuolella toisen omistamaan tai hallitsemaan maahan ja sillä olevaan rakennukseen
säädetään asetuksella."
Lain 141 §:ään tulisi lisätä uusi 2 momentti seuraavasti:
"Jos rakennus saadaan 1 momentissa tarkoitetun lupamääräyksen mukaisesti
sijoittaa tulvan vaaran alaiselle alueelle, rakennuslupaviranomaisen on huolehdittava, että tieto siitä viedään kiinteistötietojärjestelmään."
Maankäyttö- ja rakennusasetukseen (895/1999) tulisi lisätä sopivaan kohtaan
uudeksi pykäläksi seuraava:
"Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on otettava
huomioon, että maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa ja 116 §:n 2
momentissa mainittu tulvan vaara tarkoittaa sitä, että tulva voi nousta rakennuksen vedestä vahingoittuviin rakenteisiin keskimäärin kerran sadassa vuodessa.
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Erityisen tärkeiden ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien toimintojen ja kohteiden
osalta tämän vaatimuksen tulee harkinnan mukaan olla tiukempi. Tulvan vaaran
määrittämisestä vastaa alueellinen ympäristökeskus, jolta on tarvittaessa pyydettävä rakennuspaikan soveltuvuudesta lausunto. Rakennuspaikka katsotaan kuitenkin rakentamiseen soveltuvaksi, jos se tai rakennus suojataan asianmukaisesti
tulvavahingoilta."
Asetuksen muutoksen perustelutekstissä tulisi muun ohella todeta, että Suomen
ympäristökeskus vesiasioiden tutkimus- ja kehittämiskeskuksena varmistaisi opastuksella, että tulvan toistumisajan määrittämisessä käytetään parhaita ja yhtenäisiä
käytäntöjä ja että myös muuttuvat olosuhteet otetaan asianmukaisesti huomioon.
Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n 2 momenttiin tulisi tehdä seuraava
tummennettu lisäys:
"Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja
pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemasta ja tulvan, sortuman tai vyörymän vaaran huomioon ottamisesta sekä näiden edellyttämästä
perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä."
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LAUSUNNON ANTAMINEN RAKENNUKSEN SIJOITTAMISESTA SUHTEESSA VESISTÖÖN
Alueellisen ympäristökeskuksen yksittäisestä rakentamispaikasta antamassa lausunnossa voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin alimmista rakentamiskorkeuksista
annettavien suositusten laadinnassa (liite 6). Alueellisten ympäristökeskusten tulee
arvioida alin rakentamiskorkeus myös niissä tapauksissa, kun riittäviä hydrologisia
havaintoja ja maastotietoja ei ole saatavilla. Arvioinnissa ja lausunnossa huomioon
otettavaa:
•

Likimääräinen arviointi voidaan tehdä myös tulvien aikana mitattujen yksittäisten vedenkorkeus- ja virtaamatietojen avulla, jos muuta ei ole tiedossa.

•

Jos arvioitavan kohteen ylä- ja alapuolelta joesta on riittävän hyvät havainnot ja
havaintopaikkojen välillä ei ole koskijaksoa, voidaan rakentamiskorkeus määrittää interpoloimalla havaintojen välillä. Tässä arvioinnissa on apua, jos on
mitattu joen pituusleikkaus, johon havaitut tulvakorkeudet on merkitty.

•

Jos parempaa ja luotettavampaa tietoa ei ole, käytetään esimerkiksi paikallisilta
ihmisiltä haastattelemalla hankittua tietoa korkeimmista havaituista vedenkorkeuksista. Näiden tietojen on oltava dokumentoituja tai muuten kohtuullisen
varmoja ja sopusoinnussa ympäristöviranomaisen yleisen tiedon kanssa.
Lausunnon sanamuoto on tällöin harkittava tarkkaan.

•

Jos jokivesistön tulvakorkeuksien laskemisessa tai määrittämisessä tarvittavaa
tulvavirtaamaa ei havaintojen puutteen takia saada luotettavasti tilastollisesti
määritettyä, virtaaman määrityksessä voidaan käyttää Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmää.

•

Jos rakennuspaikka sijaitsee tulvasuojelurakenteen, esimerkiksi tulvapenkereen
takana, voidaan yleensä todeta, ettei paikka sovellu rakentamiseen. Jos rakentamisesta ei kuitenkaan ole haittaa tulvasuojelurakenteelle, rakennuskorkeus on
riittävä eikä ole sortuma-, vakavuus- tai muuta riskiä ja muutkin edellytykset
rakentamiselle täyttyvät, tulee rakentamisen salliminen harkita tapauskohtaisesti.

•

Lausunnot on yleensä annettu muodossa: Paikalla A havaittu kerran 100 vuodessa toistuva suurin tulvakorkeus on noin N60 + x metriä. Tämä tarkoittaa sitä,
että kastuessaan vaurioituvat rakenteet on sijoitettava korkeuden N60 + y metriä
yläpuolelle.

•

Jos rakennuspaikan läheisyydessä on esiintynyt sortumia tai vyörymiä, on
niistä hyvä mainita lausunnossa ja suositella rantatörmän vakavuuden selvittämistä. Pääsääntönä on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa sortuman ja
vyörymän huomioon ottamisesta ja sen vaaran selvittämisestä.

•

Lausunnossa tulee todeta, onko rakennuspaikka maankäyttö- ja rakennuslain
116 §:n tarkoittamalla tavalla rakentamiskelpoinen.

•

Lausunnossa on hyvä mainita, onko lausuntoa annettaessa selvitetty muita
edellytyksiä rakentamiselle vai ei. Alueellisen ympäristökeskuksen vastuulle
kuuluu tulvan vaaran määrittäminen. Muiden seikkojen ja rakentamiskelpoisuuden lopullinen arvioiminen kuuluu luvan myöntäjälle.
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ALIMPIA RAKENTAMISKORKEUKSIA KOSKEVIEN SUOSITUSTEN LAATIMINEN JOKIVESISTÖILLE
Arviointimenetelmät ja tarvittavat tiedot
Alimmat rakentamiskorkeudet jokivesistössä voidaan määrittää joko pelkästään hydrologisten havaintojen pohjalta tai käyttämällä hydrologisia havaintoja ja virtausmalleja. Virtausmalleja käytettäessä tarvitaan joen poikkileikkaustiedot sekä riittävästi hydrologisia havaintoja mallin kalibroimiseksi. Jos poikkileikkaustietoja ei ole
tarkasteltavana olevalta alueelta, on niiden mittaaminen pelkästään rakentamiskorkeuden määrittämistä varten kallista. Jos alimmat rakentamiskorkeudet on
määritettävä pitkälle jokijaksolle, on tällöin kuitenkin suositeltavaa käyttää apuna
virtausmallia.
Virtausta rajoittavien rakenteiden, kuten siltojen ja tiepenkereiden, vaikutus
tulvakorkeuksiin voidaan määrittää virtausmallien avulla, mutta yksinkertaisemmissa
menetelmissä niiden huomioon ottaminen on hankalaa. Yksinkertaisten menetelmien
käyttöä on kuitenkin syytä selvittää tarkemmin.
Alimpien rakentamiskorkeuksien arvioiminen havaintojen avulla
Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi pelkästään havaintojen pohjalta
voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:
1. Arviointi säännöllisten vedenkorkeus- ja virtaamamittausten avulla (täsmällisin tieto, mutta harvoin saatavilla alueella, jolle rakentamiskorkeus pitäisi
määrittää).
2. Jos hydrologisia tietoja ei ole, tulee hydrologisten havaintojen kerääminen
aloittaa. Arviointi voidaan tehdä vedenkorkeus- ja virtaamatietojen avulla,
joiden hankkimiseksi on käynnistetty erillinen mittausjakso kohteella.
Tapauskohtaisesti on harkittava, mikä on riittävän pitkä havaintosarja luotettavan tiedon saamiseksi. Jokivesistössä tarvitaan virtausmallin kalibrointia ja
tarkastusta varten tulvakorkeuksien lisäksi vedenkorkeushavaintoja myös
pienillä virtaamilla.
Alimpien rakentamiskorkeuksien arvioiminen virtausmallien avulla
Jos alimmat rakentamiskorkeudet on määritettävä pitkälle jokijaksolle tai mikäli tarkasteltavalta alueelta on olemassa poikkileikkaustiedot valmiina, on suositeltavaa
määrittää alimmat rakentamiskorkeudet virtausmallin avulla. Tarkastelussa käytettävä virtaama on määritettävä tilastollisesti valuma-alueen omien tai vertailuvesistön
havaintojen avulla tai vesistömallin avulla.
Tarvittavia lähtötietoja ovat:
•

poikkileikkaustiedot uomasta ja tulva-alueelta,

•

määritettävän tulvan virtaamatiedot (tilastollinen/vertailuvesistö/vesistömalli),

•

virtausta mahdollisesti rajoittavien teiden tai penkereiden korkeustiedot ja

•

vedenkorkeus- ja virtaamahavainnot virtausmallin kalibrointia varten.

Mallituksessa tarvittavien poikkileikkausten välinen etäisyys riippuu mallitettavasta
kohteesta. Mikäli joen topografiassa on paljon muutoksia, tarvitaan poikkileikkauksia
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tiheämmin, esimerkiksi 50–100 metrin välein. Mikäli uomassa on vähän muutoksia,
voidaan käyttää pidempää poikkileikkausväliä, esimerkiksi 200–1 000 m. Poikkileikkaustietoja on oltava niin pitkältä jaksolta, että alavirran puolella on käytettävissä
luotettava vedenkorkeushavainto tai purkautumiskäyrä virtausmallin alapuoliseksi
reunaehdoksi. Tulva-alueiden topografia otetaan mukaan poikkileikkauksiin. Varsinaista tarkkaa korkeusmallia ei tulva-alueilta kuitenkaan välttämättä tarvita. Virtausta
rajoittavista teistä ja penkereistä on kuitenkin oltava tarkat korkeustiedot.
Virtausmalli kalibroidaan havaittujen virtaama- ja vedenkorkeustietojen avulla.
Vedenkorkeustietoja on hyvä olla sekä pieneltä virtaamalta että tulvavirtaamalta.
Kalibrointi on välttämätöntä luotettavien tulvakorkeuksien laskemiseksi.
Tarkastelussa käytettävä tulvavirtaama, esimerkiksi HQ 1/100, määritetään tilastollisesti tai vesistömallin avulla. Kalibroidun virtausmallin avulla saadaan laskettua
vedenkorkeus poikkileikkauksien kohdalla. Jos arvioitavasta alueesta on käytettävissä numeerinen korkeusmalli, voidaan tulva-alueet tulostaa kartalle. Korkeusmallien laatiminen on kuitenkin kallista ja pelkästään rakentamiskorkeuksien määrittämistä varten ei korkeusmalleja kannattane laatia. Tulvakartasta on apua yleistietona eli nähdään, missä tulvii, ja tällainen kartta on informatiivinen valistuksessa
ja tiedotuksessa.
Itse laskentojen suorittaminen ei ole kovin kallista, mutta usein lähtötietojen hankinta
on.
Huomioon otettavaa
Pienemmistä vesistöistä ei yleensä ole juurikaan havaintoja ja virtausolosuhteet ovat
riippuvaisia kasvillisuudesta ja muista uoman tukkoisuutta aiheuttavista tekijöistä,
joten käytännön havaintotietoa on saatava, koska laskeminen on lähes mahdotonta.
Jääpadoista aiheutuvat tulvakorkeudet on otettava huomioon alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisessä jokijaksoilla, joissa tiedetään esiintyneen jääpatoja.
Yleensä tämä voidaan tehdä käyttämällä havaittuja jääpatojen aiheuttamia tulvakorkeuksia. Mikäli paikalla tiedetään esiintyneen jääpatoja, mutta tietoja niiden aiheuttamista vedenkorkeuksista ei ole käytettävissä, voidaan jääpatojen aiheuttamien
vedenkorkeuksien määrittämisessä käyttää sopivaa numeerista mallia (esimerkiksi
HEC-RAS).
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JOKIVESISTÖT, JOILLA ESIINTYY USEIN HYYDÖN JA JÄÄPATOJEN AIHEUTTAMIA TULVAVAHINKOJA
Hyytö aiheuttaa vahinkoja:
•

Kymijoki

•

Kokemäenjoki

•

Ähtävänjoki

•

Kalajoki

•

Kostonjoki

•

Iijoki.

Jäänlähdön aikaiset jääpadot aiheuttavat vahinkoja:
•

Pomarkunjoki

•

Merikarvianjoki

•

Uskelanjoki

•

Loimijoki

•

Kyrönjoki

•

Lestijoki

•

Perhojoki

•

Kalajoki

•

Vääräjoki

•

Malisjoki

•

Pyhäjoki

•

Iijoki

•

Kuivajoki

•

Kivijoki

•

Simojoki

•

Viantienjoki

•

Kemijoki

•

Akkunusjoki

•

Ounasjoki

•

Muonionjoki

•

Oulankajoki

•

Tornionjoki

•

Ivalojoki

•

Tenojoki.
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HYDROLOGISTEN MITOITUSTULOVIRTAAMIEN TARKISTAMISEN AIKATAULU
Koska patoturvallisuuslaskennat vaativat paljon laskentakapasiteettia, valitaan ensin
uudet niin sanotun Linux-järjestelmän mallin omaavat vesistöt. Kunkin kohteen
osalta on ilmoitettu myös työhön tarvittava työpanos henkilötyökuukausina.

2003
Ala-Kemijoki:
Oulujoki:
Lapuanjoki:
Kokemäenjoki:

2004
Perhonjoki:
Vuoksi:
Aurajoki:
Kalajoki:
Kyrönjoki:
2005
Siikajoki:
Iijoki:
Aurajoki:
Vantaanjoki:

Rovaniemen alapuoli, 1–2 htkk
Seitenoikea, (Pyhäkoski, Jylhämä), 3–4 htkk
Hirvijärvi, Varpula, 1–2 htkk
Harjavalta ja Kolsi (jos uusi malli saadaan käyttökuntoon), 3–4
htkk

Patana, Venetjoki, 1–2 htkk
Imatra, Palokki, Pamilo, 2–3 htkk
Maarian allas, 0,5 htkk
Hautaperä (uusi malli on tehtävä), 2–3 htkk
Kyrkösjärvi, Pitkämö, Kalajärvi (uusi malli on tehtävä), 2–3 htkk

Uljua (uusi malli on tehtävä), 2–3 htkk
Raasakka ja Pahkakoski (uusi malli on tehtävä), 2–3 htkk
Kivi- ja Levälampi (uusi malli on tehtävä), 2 htkk
Merttilä ja Rasio, 1 htkk
Silvola, 0,5 htkk
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ESIMERKKI PELASTUSTOIMEN ORGANISAATION PERUSKOKOONPANOSTA SUURELLA TULVALLA
Johtoryhmä
Pelastusjohtaja/
Palopäällikkö
Tiehallinto

Ympäristöviranomainen
alueellisesta
ympäristökeskuksesta

Vesihuoltolaitos

Palomestari

Toimintaalueen
johtoesikunta
Kaista 1
Kaista 2
Kaista 3
Vesipelastus

Terveysviranomainen

Poliisi

Lentopelastuspäällikkö

Poliisin
kenttäpäällikkö

HEKO
1

Poliisipartio 1

HEKO
2

Poliisipartio 2

HEKO
3

VAPEPA

Terveyskeskuslääkäri

Valmiusryhmän
lääkäri

Psykojoukkueen
johtaja

Osastot

Valmiusr
yhmä

Ryhmä 1
Ryhmä 2

SPR

Tekninen
päällikkö

Kuljetus
päällikkö

Sosiaaliviranomainen

Yleishuolto
johtaja

Kuljetusryhmä 1

Muonitus
ryhmä 1

Kuljetusryhmä 2

Muonitus
ryhmä 2

Kuljetusryhmä 3

Muonitus
ryhmä 3

Raivausjoukk
ueen johtaja

Raivausjoukkueen johtaja

Ryhmä 1

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 3

PV:n
joukkueen
Ryhmä 1

Ryhmä 3
Ryhmä 2
Ryhmä 3
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ESIMERKKI PELASTUSTOIMEN ORGANISAATION PERUSKOKOONPANOSTA SUURELLA TULVALLA
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MUISTILISTA ASIOISTA, JOITA TULVANTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN TULISI SISÄLTÄÄ
•

•

•

•
•

•
•

vesistön kuvaus:
§ vesistöalueen kartta, josta selviää merkittävimpien rakenteiden ja
vesistöhankkeiden sijainti
§ hydrologiset tiedot (havaintoverkostot, virtaamat, vedenkorkeudet,
sadanta, lumen vesiarvo)
§ tulvien ennustamismahdollisuudet
§ joen pituusleikkaus
§ purkautumiskäyrät
vesistöhankkeet:
§ vesilain mukaiset luvat ja niiden merkittävimmät lupaehdot,
§ sopimukset
§ säännöstelyrajat
§ tiedot rakenteiden käytön tavoitteista
§ käyttöohjeet
mahdollisuudet tulvien torjumiseen:
§ strateginen ohje eri rakenteiden käyttöjärjestyksestä
§ ohje siitä, mitä tehdään erityistilanteissa
§ mahdollisuudet vesilain mukaisiin poikkeuslupiin (vesilaki 12:19)
§ tilapäisten tulvasuojelurakenteiden hankinta ja käyttö
tulvavahinkoalueet, tiedot riskikohteista ja niiden sijainneista (esimerkiksi
haitallisten aineiden varastot, vesilaitokset, jätevedenpuhdistamot, teollisuuslaitokset ja kaatopaikat), tulvavahinkokäyrät ja tulvavahinkoarvio
tulvantorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen:
§ menettelyt ja vastuut
§ viranomaisten tehtävänjako
§ johtoryhmän perustamisen periaatteet
keskeiset vastuuhenkilöt (muun muassa alueellinen ympäristökeskus, pelastusviranomaiset, poliisi ja sairaala) ja heidän yhteystietonsa
tiedottaminen.

Suunnitelmien sisältö voi vaihdella vesistön ja tarpeen mukaan.
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VESISTÖT, JOILLE TULEE LAATIA TULVANTORJUNNAN
TOIMINTASUUNNITELMAT
Luettelo perustuu alueellisten ympäristökeskusten vastauksiin.

Uudenmaan ympäristökeskus
• Vantaanjoki
• Karjaanjoki
• Porvoonjoki.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
• Vuoksen täydentäminen.
Etelä-Savon ympäristökeskus
• Saimaan päivittäminen
• Mäntyharjun reitin päivittäminen.
Länsi-Suomen ympäristökeskus
• Perhonjoki
• Närpiönjoki
• Kyrönjoki
• Lapuanjoki
• Ähtävänjoki.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
• Kalajoen päivitys
• Siikajoki
• Pyhäjoki.
Kainuun ympäristökeskus
• Yhteistyömallin tarkistaminen säännöstellyissä vesistöissä (sisältäen patoturvallisuuskysymysten tarkastelun)
• Lammasjärvi.
Lapin ympäristökeskus
• Tornion - Muonionjoki
• Ivalojoki
• Simojoki.
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SUOSITUS ALUEELLISEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA
PELASTUSVIRANOMAISEN VASTUUNJAOSTA TULVANTORJUNTAAN LIITTYVISSÄ TEHTÄVISSÄ LAINSÄÄDÄNNÖN JA NYKYISEN TOIMINTATAVAN PERUSTEELLA
Tehtävät, joista vastaa alueellinen
ympäristökeskus

Tehtävät, joista vastaa pelastusviranomainen

Viranomaistehtävät:

pelastus- ja väestönsuojelun alan asiantuntijatehtävät

hydrologinen seuranta (esimerkiksi virtaama,
sadanta, lumimäärä, jäänpaksuus, sulanta)
vesistömallien käyttö ja tulvaennusteiden laadinta
asiantuntijatehtävät vesistöasioissa, tulvantorjunnan strategisessa toteuttamisessa ja maa- ja vesirakentamisessa

tilanteen yleisjohto jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia
pelastustoiminta; ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa
kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä

ennakkotorjuntatoimenpiteiden (esimerkiksi jäänsahaus, hiekoitukset, ennakkoräjäytykset) suorit- väestönsuojelu; ihmisten ja omaisuuden suojaataminen
mista ja pelastustoiminnan hoitamista valmiuslain (1080/1991) 2 §:ssä ja puolustustilalain
jääpatojen syntymisen estäminen ja jääpatojen
(1083/1991) 1 §:ssä tarkoitetuissa poikkeuspurku kaivinkoneella esimerkiksi silta-aukot ja
oloissa sekä niihin varautumista
kapeikot
ilmoitettujen uhkatilanteiden kenttätiedustelut ja
jääpatojen ja suppojen räjäytystyöt (räjähteiden
vaaratilanteesta varoittaminen
varastointi, kuljetus ja räjäytystöiden toteuttaminen)
evakuointi
väliaikaisten penkereiden ja patojen teko veden
ohjailemiseksi

tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden (esimerkiksi
tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit) varastointi ja käyttö

vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin

väliaikaisten penkereiden ja patojen teko esimerkiksi rakennuksen tai muun tärkeän kohteen
suojaamiseksi

yksityisten (esimerkiksi järjestely-yhtiöiden)
omistuksessa olevien tulvasuojelurakenteiden
(muun muassa padot ja penkereet) valvonta, korjaus ja vahvistaminen äkillisissä hätätapauksissa
säännöstelyjen hoidon valvonta

määrääminen yksityiseen omaisuuteen
kohdistuvista toimenpiteistä, esimerkiksi teiden
tai penkereiden katkaisut, jos padottavat vettä ja
aiheuttavat haittaa

poikkeusjuoksutusten ohjeistus ja seuranta

virka-avun pyynnöt

vesilain mukaisten poikkeuslupien haku ympätiedottaminen
ristölupavirastolta (vesilaki 12:19.1, maa- ja metsätalousministeriön suostumus) tai poikkeuslupien
haun neuvonta, avustus, vaikutusten arviointi ja
lausunnot (vesilaki 12:19.3)
virka-avun pyynnöt
Luvanhaltijan tehtävät:
säännöstelyjen hoito
tulvasuojelurakenteiden (muun muassa padot ja
penkereet) seuranta, korjaus ja vahvistaminen
tarvittaessa
tulvasuojelurakenteiden käyttö (esimerkiksi padot,
tulvaluukut, pumppaamot)
penkereiden katkaisu ja veden päästäminen pengerrysalueille
vesilain mukaisten poikkeuslupien haku ympäristölupavirastolta (vesilaki 12:19.1, maa- ja metsätalousministeriön suostumus)
Tiedottaminen
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ESIMERKKI ALUEELLISEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TULVANTORJUNTAORGANISAATIOSTA
(PALJON TULVANTORJUNTATEHTÄVIÄ)

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
tulvantorjuntaorganisaatio ja vastuualueet
TULVANTORJUNTAORGANISAATIO
tuotantopäällikkö
Reino Enbuske
puh. 0400 298 164
(08) 315 8332 (työ)
(08) 338 345 (koti)
1. varalla
rakennuttajainsinööri
Jouni Viinikkala
Puh. 040 510 2798
(08) 315 8322 (työ)
040 511 0900 (koti)
2. varalla
työmaapäällikkö
Jukka Rinne
Puh. 0400 284 133
(08) 382 030 (työ)
(08) 512 598 (koti)

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Isokatu 9, 90100 OULU
puh. (08) 315 8300
Kokkolan toimisto
Torikatu 40 B, 67100 KOKKOLA
puh. (06) 367 6397

KALA- JA PYHÄJOEN VESISTÖT
Teijo Jaakonaho
Jukka Vanhanen
Juha Kursula
Heikki Kononen

0400 363 033
0400 283 628
0400 283 627
040 512 3033

KUUSAMO

Kuivaniemi
Taivalkoski
Pudasjärvi

Ii

Yli-Ii

Haukipudas
Kiiminki
Hailuoto

OULU Ylikiiminki
Oulunsalo
Kempele
Utajärvi
Siikajoki
Muhos
Lumijoki
Tyrnävä
Pattijoki
Liminka

SÄÄNNÖSTELYJEN JA
VESIRAKENTEIDEN
KÄYTTÖTEHTÄVÄT
kunnossapitopäällikkö
Jorma Vääräniemi
Puh. 0400 262 831
(06) 367 6381 (työ)
(06) 822 4230 (koti)

Ruukki

RAAHE
Pyhäjoki
Kalajoki

Vihanti Rantsila
Merijärvi
Kestilä
OULAINEN Pulkkila
Alavieska
Piippola
HAAPAVESI
Pyhäntä
YLIVIESKA
NIVALA

SÄÄNNÖSTELYJEN OHJAUS
JA TULVAENNUSTEET
Eero Nuortimo 040 535 5839
(Oulu)
(08) 315 8326
Heikki Savolainen040 572 7717
(Kokkola)
(06) 367 6374

11.2.2003

Sievi

Kärsämäki

HAAPAJÄRVI

Reisjärvi

PYHÄJÄRVI

Vastuualueen raja
(tulvantorjunta)
Yhteistoiminta-alueen raja
(pelastustoimi)
Työmaatoimisto

Hätäkeskus: Oulu (08) 5584 8724, Jokilaaksojen, Ylivieska (08) 411 7600
Yleinen hätänumero 112
SIIKAJOEN, LAKEUDEN JA
OULUJOEN VESISTÖT
Jukka Rinne
0400 284 133
Timo Karjalainen 040 766 0574
Seppo Kauppi 0400 266 520
Veijo Bildo
0400 231 970

PATOTURVALLISUUSTARKKAILU
JA KUNNOSSAPITOTYÖT
Raimo Kallio
0400 218 717
Arto Koivuaho 0400 363 036
Taavi Kuki
0400 363 034
Jouko Ylikauppila 0400 340 106

KIIMINKI-, II-, OLHAVA-, JA KUIVAJOEN JA KUUSAMON VESISTÖT
Onni Kuurlunti
0400 383 013
Juhani Kortelainen 0400 191 658
Esa Moilanen
0400 280 802
Auvo Hekkala
0400 183 054

PELASTUSTOIMI
ALUEPALOPÄÄLLIKÖT

Kuusamo 0400 306 368
Oulu
(08) 5584 8600
Raahe 044 439 5640
Ylivieska 044 429 4170
Haapajärvi 0400 582 724
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ESIMERKKI ALUEELLISEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TULVANTORJUNTAORGANISAATIOSTA
(VÄHÄN TULVANTORJUNTATEHTÄVIÄ)
Lounais-Suomi
Ympäristökeskuksen johtaja
ja ympäristötekniikan osaston päällikkö
Rakennuttamisryhmän vastaava
ja 1. sijainen

Vesistöt-ryhmän vastaava
ja 1. sijainen

Tarkastaja
Työnjohtaja
Vanhempi rakennusmestari
Mittausteknikot

Yleisjohto
Operatiivinen johto:
− hyyde- ja suppopatojen räjäytysten
johto yhteistoiminnassa pelastusviranomaisten ja kuntien kanssa
− mahdolliset suojarakenteet
− tiedottaminen
Operatiivinen johto:
− vesistöjen säännöstelyt, yhteistoiminnassa
vesistörakenteiden
omistajien ja kuntien kanssa
− vesilain mukaiset poikkeusluvat
− hydrologiset havainnot ja tulvaennusteet
− tiedottaminen
Valtion säännöstelyjen hoito
Hyyde- ja suppopatojen torjunnan ennakkotoimenpiteet ja räjäytykset
Muut käytännön tulvantorjuntatoimet
yhdessä pelastusviranomaisten kanssa
Kenttämittaukset
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ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN ALUSTAVIA AJATUKSIA
TILAPÄISTEN
TULVASUOJELURAKENTEIDEN
TARPEESTA, KÄYTÖSTÄ JA MENETTELYTAVOISTA
Tilapäiset tulvasuojelurakenteet olisivat tarpeen lähinnä jokivesistöissä, joissa
vedenpinnan nousu voi olla hyvin nopeaa. Jääpatotulvilla vedenpinnan nousu on niin
nopeaa, että tilapäisiä rakenteita ei yleensä ehditä käyttää ollenkaan. Järvien rannoilla
tulvan nousu on hitaampaa, joten siellä erityisen arvokkaiden kohteiden tulvavahinkoja voidaan torjua esimerkiksi vesilain mukaisilla poikkeusjuoksutuksilla tai maasta
tehdyillä penkereillä.
Kahteen tai kolmeen paikkaan eri puolille Suomea tulisi perustaa palokunnan tai
alueen pelastustoimen yhteyteen tilapäisen tulvantorjuntakaluston varastot. Varastoihin koottaisiin esimerkiksi 300 metriä tulvaseinäkettä, tyhjiä hiekkasäkkejä, pumppuja, kevyitä veneitä ja muuta kalustoa. Näihin varastoihin voidaan koota harkinnan
mukaan myös muu tulvantorjuntakalusto.
Tilapäisiä tulvantorjuntarakenteita ja -kalustoa tulisi voida käyttää tulvatilanteessa
nopeasti, mikä edellyttää päivystävää henkilökuntaa. Toisaalta kalustoa voidaan siirtää melko nopeasti esimerkiksi rekka-autolla. Koska palolaitoksilla on jatkuva päivystys ja niille kuuluu myös pelastustehtävä, joka tällaisessa tulvatilanteessa myös
voi tulla kysymykseen, ja koska palolaitoksella on jo nyt esimerkiksi pumppukalustoa, olisi luontevaa, että tällainen kalusto olisi koottuna palolaitoksen yhteyteen.
Tulvantorjuntakaluston käytöstä sovitaan esimerkiksi niin, että varallaolosta huolehtivat pelastusviranomaiset, kaluston käytön avustavista henkilöresursseista puolustusvoimat ja tulvantorjunnan toteuttamisen ohjaamisesta alueellinen ympäristökeskus. Kaluston käytöstä tulisi pitää harjoituksia ja kaluston siirtämisestä nopeasti
esimerkiksi rekka-autolla tulvantorjuntakohteeseen tulisi sopia etukäteen.
Kaikilla sellaisilla alueilla, joilla tulvan vaara on suuri, tulisi myös viranomaisten
kesken sopia varautumisesta hiekkasäkkien tekoon ja varata sitä varten tarvittavat
laitteet ja tarvikkeet. Joillakin teollisuuslaitoksilla, jotka sijaitsevat tulvan vaaran
alaisella alueella, on omia suunnitelmia ja kalustoa tulvaan varautumiseksi. Myös
pelastusviranomaisilla on pumppuja, veneitä ja muuta kalustoa tulvien varalle.
Alueellisissa ympäristökeskuksissa tulisi etukäteen nimetä tällaisten tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden käyttöön perehtyneet henkilöt.
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LIITE 16

Porin Tulvat -projektin projektisuunnitelma
1. HANKKEEN TAUSTA
Kokemäenjoki tunnetaan oikullisista ja tuhoisista tulvista. Viime vuosikymmeninä
pahoja tulvia Porin kaupungin alueella on ollut muun muassa vuosina 1951 sekä
syystalvella 1974 ja alkuvuonna 1975. Uhkaavia tulvatilanteita on ollut useita muun
muassa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Porin tulvatilanteeseen vaikuttavat
Kokemäenjoen virtaaman ohella mahdollisen jään ja supon aiheuttama padotus sekä
merivedenkorkeus (Kokemäenjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma
1999). Jäänlähtötulvien mahdollisuus pieneni huomattavasti 1950-luvulla toteutettujen Luotsinmäen alapuolisten ruoppauksien avulla.
Kokemäenjoen vesistön järvien vedenkorkeutta on havaittu jo 1860-luvulta lähtien
(Näsijärvi, Iso-Tarjanne). Vuosi 1899 oli erittäin paha suurtulvavuosi, ja kokonaisvahingot sekä Kokemäen, Kymijoen että Vuoksen vesistöjen alueilla olivat poikkeuksellisen suuret. Suomen järvialueilla tuon tulvavuoden on arvioitu vastaavan
keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuvaa tai jopa harvinaisempaa tulvaa. Tätä
tilastollista tunnuslukua voidaan kuvata myös todennäköisyydellä eli esimerkiksi,
että tuollaisen tulvan esiintymisen todennäköisyys seuraavan 50 vuoden aikana on 18
prosenttia (Suurtulvaselvitys 2000).
Kokemäenjoella on Porin alueella tehty viime vuosisadan aikana laajoja vesistöhankkeita. Hankkeet on toteutettu yhteistyössä vesiviranomaisten ja kaupungin kesken. Joen perkausta on tehty 1940-luvulta lähtien yhteensä 4 kertaa. Joesta on ruopattu virtauksen mukanaan tuomia maa-aineksia yhteensä noin 1 miljoona m3. Pengerrettyjä ja pumppaamoiden avulla kuivattuja alueita on muun muassa PohjoisPorissa, Väinölässä ja Kalaholmassa. Näillä tulvasuojelluilla alueilla asuu tällä hetkellä noin 15 000 asukasta. Kaikkien tulvasuojelupengerryksien yhteispituus on
Porin alueella 20 kilometriä.
Valtaosa pengerryksistä on tehty 1950–1970-luvuilla. Osa pengerryksistä, jotka on
alun perin tehty maatalouden tulvasuojelutarpeisiin, toimii nykyisin myös asutuksen
suojana. Pengerrysten tulvasuojelumitoitus on kuitenkin yleisesti varsin pieni ja
vastaa toistuvuudeltaan vain kerran 20–50 vuodessa toistuvaa tulvaa. Penkereissä on
tapahtunut myös painumista. Tämä merkitsee sitä, että tätä harvinaisempien ja suurempien tulvien esiintyessä tulvavedenkorkeus ylittää penkereiden harjan ja tulvaalue Porin alueella on huomattavan laaja.
Suurella tulvalla (HW 1/250) Porin kaupungin alueelta on evakuoitava yli 15 000
asukasta, ja vahingot kiinteistöille ja teollisuudelle ovat suuret. Todennäköisesti
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myös sähkön ja talousveden jakelu joudutaan keskeyttämään. Suomen ympäristökeskuksen Suurtulvaselvityksessä on arvioitu Porin kaupungin alueelle aiheutuvan
tällaisessa tilanteessa noin 45 miljoonan euron vahingot.
Vuonna 2002 käynnistettiin Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen välillä neuvottelut varautumistoimenpiteistä tulvien varalta. Neuvotteluissa on
todettu tarpeelliseksi käynnistää yhteistyöprojekti, jonka puitteissa tehostetaan valmiuksia tulvien torjumiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Porin kaupunki on asettanut tulvasuojelun yhdeksi tärkeimmistä suunnittelualueista vuonna 2003.
2. HANKKEEN TAVOITTEET
Projektin tavoitteena on tarkistaa tulvasuojelupenkereiden nykyinen mitoitus, laatia
ehdotus tarvittavista toimenpiteistä tulvasuojelun parantamiseksi sekä laatia Porin
alueelle valmiussuunnitteluun liittyvä erillinen suurtulvatilanteen varautumissuunnitelma. Näiden suunnitelmien laatiminen edellyttää Kokemäenjoen alaosan poikkileikkaustietojen tarkistamista, nykyisten tulvasuojelurakenteiden selvittämistä sekä
joen virtausmallin ja tulvakarttojen laatimista. Porin tulvakartat tehdään kerran 50,
100 ja 250 vuodessa toistuville tulville. Varsinainen tekninen pengerryksiä ja pumppaamoja koskeva hankesuunnitelma tehdään konsulttityönä erillisenä projektina.
Hyyde- ja suppotulvien torjuntamahdollisuuksien parantamiseksi Kokemäenjoen
alaosalle laaditaan jokijäämalli, jolla pystytään simuloimaan joen jäätymistä, supon
muodostumista ja vedenpinnankorkeutta erilaisissa sää- ja virtausolosuhteissa.
Tavoitteena on selvittää toimenpiteet, joilla voitaisiin vähentää haitallisen supon
muodostumista ja edistää jääkannen kasvua Kokemäenjoessa. Tällaisia toimia voisivat olla muun muassa jääpuomien käyttö ja joen jäätymisvaiheen virtaaman säätely.
3. HANKKEEN TOTEUTUS
Hankkeen alkuvaiheessa tarkistetaan tulvasuojelusuunnittelun lähtötietoja muun
muassa virtaus- ja poikkileikkausmittauksin, toistuvuusanalyysein, historiaselvityksin ja loppuvaiheessa hydrologisin laskelmin ja tulvamallinnuksin Näin saatuja
mitoitustulvakorkeuksia (kerran 100 vuodessa sattuva tulva ja kerran 250 vuodessa
sattuva tulva) ja muita laskentatietoja käytetään projektin päätuotteiden Kokemäenjoen suuosan tulvasuojelusuunnitelman ja erillisen suurtulvan varautumissuunnitelman ja näiden vaatimien toimenpiteiden suunnittelun pohjana. Hankkeessa selvitetään myös tulvasuojelurakenteiden kunto ja arvioidaan tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Hankkeelle on valittu ohjausryhmä, johon kuuluvat maa- ja metsätalousministeriöstä
yli-insinööri Markku Maunula, Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta vesistöinsinööri Olli Madekivi ja vanhempi insinööri Timo Haapio, Suomen ympäristökeskuksesta kehitysinsinööri Mikko Huokuna sekä Porin kaupungin teknisestä palvelukeskuksesta johtaja Erkki Rajala ja suunnitteluinsinööri Pekka Salminen. Ryhmä
täydentää asiantuntemustaan aihealueittain sekä vesi- ja ympäristöviranomaisten että
pelastus-, rakennuslupa-, kaavoitus- ja muiden viranomaisten asiantuntijoilla
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4. OSASELVITYKSET JA –TUTKIMUKSET
Penkereiden kunnon ja mitoituksen tarkistus (Porin kaupunki)
Digitaalisen kartta-aineiston päivitys, tarkennukset muun muassa
penkereet (Porin kaupunki)
Kokemäenjoen luotaus ja poikkileikkausmittaukset (Porin kaupunki, LoSYK ja SYKE)
Virtaama- ja tulvatietojen keräys ja yhteenveto (Porin kaupunki ja
LoSYK)
Kokemäenjoen virtausmallin kalibrointi ja tulvalaskenta (SYKE)
Kokemäenjoen jäätymisen kartoitus ja vedenkorkeuksien havainnointi (Porin kaupunki)
Jokijäämallin kalibrointi ja jäätymisen simulointi (SYKE)
Hydrologinen toistuvuustarkastelu (SYKE)
Tulva-animaation tekeminen (SYKE)

1–3/2003
1–6/2003
4–6/2003
4–6/2003
6–11/2003
11–12/2002
11–12/2003
11/2003–5/2004
3–6/2003
10/2003–1/2004

LoSYK = Lounais-Suomen ympäristökeskus,
SYKE = Suomen ympäristökeskus
5. SUUNNITELMAT
Tulvakarttojen laadinta, HW 1/50, HW 1/100 ja HW 1/250 (Porin
kaupunki ja SYKE)
Tulvavahinkojen arviointi eri tulvatilanteissa (Porin kaupunki)
Penkereiden mitoituksen tarkistaminen ja toimenpidesuositukset
(Porin kaupunki, LoSYK ja SYKE)
Muut toimenpidesuosituksen tulvan ehkäisemiseksi
Porin suurtulvatilanteen varautumissuunnitelma (Porin kaupunki ja
LoSYK)
Suppotulvien torjunnan toimenpidesuositukset

10–12/2003
11–12/2003
9–12/2003
6–12/2003
1–2/2004
5–6/2004

JATKOTOIMET:
Porin pengerrysten parannustoimenpiteiden rakennussuunnitelma
(Porin kaupunki)
Pengerrysten parantamistoimet (Porin kaupunki)

1–8/2004
8/2004 –

6. PROJEKTIN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Kukin organisaatio maksaa oman virkatyönsä ja siihen liittyvät pienet oheiskustannukset. Suuremmista kustannuseristä sovitaan ohjausryhmän kokouksessa erikseen
ennen ko. työhön ryhtymistä. Kustannusarvio on tämän projektisuunnitelman liitteenä.
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LIITE 17

PUUTTEET REAALIAIKAISISSA VEDENKORKEUS- JA VIRTAAMATIEDOISSA VESISTÖMALLIJÄRJESTELMÄN KANNALTA
Ohessa on lueteltu paikat, joiden vedenkorkeus- (W) ja virtaamahavainnot (Q) tulisi
saada korkeintaan vuorokauden viiveellä. Nykyisin havaintojen saaminen tässä luetelluista paikoista kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. Järvien virtaamahavainto on
tärkeä, jos järveä säännöstellään eikä virtaama määräydy yksin vedenkorkeuden
perusteella.
Jänisjoki
• Loitimo; W ja Q; nopea rajavesistö, päivittäiset arvot tarpeen.
Vuoksen vesistö
• Maavesi (0409950, 0409800); 1 kk myöhässä
• Sysmäjärvi,Y (0409910); 1 kk myöhässä
• Höytiäinen; W ja Q
• Pyhäjärvi; W ja Q
• Sorsavesi; alle 1 kk myöhässä.
Nilsiän reitti
• Kaikki säännöstellyt Wja Q tulevat tulva-aikana lähes reaaliajassa, muulloin ei:
− Vuotjärvi W + Karjalankoski Q,
− Syväri W +Lastukoski Q,
− Laakajärvi W ja Q,
− Kiltuanjärvi W ja Q,
− Sälevä W ja Q,
− Korpijärvi W ja Q sekä
− Kärsänjärvi W ja Q.
Iisalmen reitti
• Onkivesi ja Porovesi Q; jopa 6 kk myöhässä; Suomen ympäristökeskuksessa
tekeillä reaaliaikainen virtaamalaskenta
• Onkivesi ja Porovesi Q; jopa 6 kk myöhässä, Suomen ympäristökeskuksessa
tekeillä reaaliaikainen virtaamalaskenta
• Kiuruvesi Q; Pohjois-Savon ympäristökeskuksen säännöstelypato
• Salahminjärvi Q (voimalaitos).
Juojärvi
• W ja Q.
Kalajoki
• Hautaperä Q ja W
• Oksava Q
• Haapajärvi W
• Padinki Q
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•
•
•
•

Pidisjärvi W
Reis-Vuohtojärvi W ja Q
Kuonanjärvi W ja Q
Settijärvi W ja Q.

Ähtävänjoki
• Lappajärvi juoksutus
• Alajärvi juoksutus ja W.
Lapuanjoki
• Keppo; myöhässä 1 kk
• Uusikaarlepyy (voimalaitos); ainoa oikea tieto kevättulva-aikana, myöhässä 1–
2 kk.
Kyrönjoki
• Länsi-Suomen ympäristökeskus tallentaa, mutta voisivat tulla suoraankin
voimalaitokselta:
− Pitkämö W ja Q
− Kauhajoki ja Jalasjoki Q Kyrönjokeen ja Pitkämön altaaseen
− Kalajärvi W ja Q
− Kyrkösjärvi W ja Q
− Liikapuro W ja Q.
Kokemäenjoki
• Keurusselkä Q: Mänttä Q; ilmeisesti vaikea määrittää voimalaitoksesta
• Ähtärinjärvi W ja Q
• Kokemäenjoella Kyrösjärven reitin vesimäärien saapuminen Kokemäenjokeen
on arpapeliä, kun Siuron voimalaitoksen juoksutuksista ei tule lainkaan tietoa
yleisiin tietokantoihin. Tästä syystä Iso-Kuloveden purkautumiskäyrän kalibrointi nykyistä tarkemmalle tasolle on vaikeaa ellei mahdotontakin.
Kuivajoki
• Kuivajoen W ja Q; tiedot tulevat aina kuukauden myöhässä muulloin paitsi
tulva-aikaan, jolloin turvaudutaan erillisen havaitsijan palkkaamiseen
• Oijärven W ja Q; juoksutuksen määritys ei kunnossa.
Karvianjoki
• Inhottujärvi W (ja Q); uuden aseman rakentaminen
• Vatajankoski; tarkistus tai uuden aseman rakentaminen
• Karhijärvi; työn alla, epätarkka
• Niemi- ja Itäjärvi; uuden aseman rakentaminen.
Kymijoki
• Lappalanjärvi W (Q), jonka läpi tulee Mäntyharjun reitin vesi; uuden aseman
rakentaminen
• Teutjärvi
• Villikkalanjoki; virtaaman määritys ei onnistu.
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Saarijärven reitti
• Kiimasjärvi
• Kyyjärvi
• Vahankajärvi
• Mahlunjärvi.
Rautalammin reitti
• Leppävesi, Rautalammin reitti (W, Q); tärkeä
• Nilakan ja Pielaveden W
• Kiesimä
• Niinivesi
• Liesvesi
• Peurunkajärvi.
Päijänteen lähialue
• Kankarisvesi, Petäjäveden reitti (W, Q)
• Vesijärvi
• Salosjärvi
• Rautavesi (14.831)
• Joutsjärvi
• Palokkajärvi.
Mäntyharjun reitti
• Vuohijärvi W ja Q; Etelä-Savon ympäristökeskus tallentaa lähes reaaliajassa
• Puulavesi W ja Q; Etelä-Savon ympäristökeskus tallentaa lähes reaaliajassa
• Peruvesi; havainto Saittalammesta.
Keiteleen alue
• Kivijärvi, W ja Q (Vattenfall, Oulainen); vain 1,5 viikkoa myöhässä
• Kolima, Keiteleen reitti (W).
Valkealan reitti
• Ylä-Kivijärvi; juoksutusta ei määritetty padosta
• Ala-Kivijärvi.
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LIITE 18

TULVAHERKÄT VESISTÖT, JOILTA PUUTTUVAT VESISTÖMALLIT
Vesistöt, joilta vesistömalli puuttuu kokonaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virojoki
Koskenkylänjoki
Sirppujoki
Lapinjoki
Närpiönjoki
Maalahdenjoki
Laihianjoki
Teuvanjoki
Lapväärtinjoki
Kälviänjoki
Lestijoki.

Vesistöt, joilla ei ole uutta vesistömalliversiota:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyrönjoki
Kalajoki
Ähtävänjoki
Tornionjoki
Vantaanjoki
Karvianjoki
Siikajoki
Simojoki.
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LIITE 19

VESISTÖMALLIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTARPEET

1. Vesistömallijärjestelmän ylläpito ja siihen liittyvän tiedon siirto varmistetaan
viikonloppuisin ja loma-aikoina. Jokivesistöissä suurtulva voi kehittyä nopeasti
ja riittävä valmius on taattava.
(aikataulu 2003)
2. Lumen vesiarvon lisämittaukset tarkentavat lumitulvan ennustetarkkuutta.
Lisähavaintojen vastaanottoa ja hyödyntämistä ennustejärjestelmissä on
samalla kehitettävä.
(aikataulu: arvio lisälumihavaintojen tarpeesta 2003 ja toteutus tarvittaessa;
vastuu: alueelliset ympäristökeskukset)
3. Vesistömallijärjestelmän koulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain 1–3 ympäristökeskuksessa, jotta ennustejärjestelmää osataan käyttää tehokkaasti.
4. Varmistetaan säätutkatietojen saatavuus ainakin visuaalisina kuvina koko Suomesta viranomaiskäyttöön suurilla tulvilla.
(aikataulu: neuvottelut Ilmatieteen laitoksen kanssa 2003)
5. Tilastolliset sääennusteet (niin sanotut parviennusteet) tarvitaan tulvariskin
arviointiin.
(aikataulu: käyttöön 2003)
6. Reaaliaikaiset ilmankosteus-, tuuli- ja sadannan olomuototiedot tarvitaan haihdunta- ja aluesadantamallien käyttöönottoa varten. Asiasta on sovittava Ilmatieteen laitoksen kanssa.
(aikataulu: alkaen 2003)
7. Säätutkatietojen saatavuus tulee varmistaa tulvatilanteessa. Säätutkatietojen
käyttöä jatketaan Kyrönjoella ja Kemijoella.
(aikataulu: Kemijoella työ tehdään Kemijoki Oy:n rahoittamana projektina,
joka valmistuu 2004)
8. Uusi aluesadantaohjelmisto valmistuu vuoden 2003 loppuun mennessä Suomen
ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöprojektina.
9. Alueellisesti hajautetun vesistömallin kehitys 2002–2004 Suomen Akatemian
rahoittamana projektina.
10. Satelliittien lumenpeittävyys-, maankosteus- ja tulva-aluetiedon käyttö
numeerisena vesistömallissa 2002-2005; ASSIMENVI- ja ENVISNOW- ja
FLOODMAN-projektit (Kemijoki).
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LIITE 20 / 1

SUURTULVATYÖRYHMÄN EHDOTTAMIEN TEHTÄVIEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA KUSTANNUSARVIO
PROJEKTILUONTEISTEN TEHTÄVIEN MÄÄRÄRAHATARPEET (pääasiassa momenttiin 30.51.22 kohdistuvat lisämäärärahatarpeet, 1 000 €)
(Tehtävien 1.3 ja 3.3 täytäntöönpanovaiheen määrärahatarvetta ei ole voitu arvioida)
TEHTÄVÄ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Yhteensä

1.1 Tulva-alueiden kartoitus
A) Tulva-alueiden tarkastelu ja yleispiirteiset tulvakartat
B) Yksityiskohtaiset tulvakartat*

50

60

1.2 Riskikohteiden kartoitus
1.3 Yleissuunnitelmat asuinalueille ym. kohteille
2.2 Tulvan vaaran alaiselle alueelle rakentaminen, menetelmäopas
2.4 Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista
3.1 Vesistörakenteiden ja niiden kunnon kartoitus
3.2 Ilmaston muutoksen vaikutukset patoturvallisuuteen

90

10

10

50
175

50
175

90

90

3.3 Toimenpideohjelmat vesistörakenteiden kunnon varmistamiseksi

50
200

200

200

70

70

60

200

200

200

50
175

50
175

40

40

25

25

25

25

20

30

30

30

4.3 Tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoitukset
5.1 Liikenne- ja viestiyhteydet**
5.2 Tulvaennusteet
5.3 Tulviin varautumisopas ja tiedottamisen tehostaminen

15
20
5

20
5

20
5

20
5

6.2 Valuma-alueilla toteutettavat toimenpiteet

25

25

25

485

520

890

30

90

200

200

200

200

200

160
2000
200

200

200 Suunnitelmien täytäntöönpano

1000
200
700
270

4.1 Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat

* sisältää myös kuntien kustannuksia
** momentti 26.80.21

200

20

3.5 Patojen vahingonvaaraselvitykset

YHTEENSÄ (1 000 €)

200

40

40 Ohjelmien täytäntöönpano

90

90

160
100
60

800

30

20
5

180
15
100
25

25

25

125

870

640

30

90

30

560

90

90

30

490

320

90

90

30

290

320

290

290

6055

126

LIITE 20 / 2

SUURTULVATYÖRYHMÄN EHDOTTAMIEN TEHTÄVIEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA KUSTANNUSARVIO
VIRKATYÖAIKA (alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen pysyvän henkilöstön työkuukaudet, htkk)
(Tehtävien 1.3 ja 3.3 täytäntöönpanovaiheen työpanosta ei ole voitu arvioida)

TEHTÄVÄ
1.1 Tulva-alueiden kartoitus,
A) Tulva-alueiden tarkastelu ja yleispiirteiset tulvakartat
B) Yksityiskohtaiset tulvakartat

2003

2004

2005

16

2006

16

1.2 Riskikohteiden kartoitus
1.3 Yleissuunnitelmat asuinalueille ym. kohteille

2007

2008

2009

16
6

6

6

28

28

28

2010

6

2011

6

2012

6

2013

6

2014

6

2015

6

Yhteensä

6

48
60
84

48

48

48

48

48 Suunnitelmien täytäntöönpano

2.4 Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista

20

20

20

20

20

20

20

3.1 Vesistörakenteiden ja niiden kunnon kartoitus

18

18

18

18

18

18

18

18 Ohjelmien täytäntöönpano

16

16

16

16

16

16

16

4.1 Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat
4.3 Tulvantorjunta- ja patoturvallisuusharjoitukset

5

5
12

5

10
12

10

15
12

15

4.4 Tilapäiset tulvasuojelurakenteet ja toimenpiteet

6

6

5.2 Tulvaennusteet

5

5

5

5

4

24

5.3 Tulviin varautumisopas ja tiedottamisen tehostaminen

4

5

5

5

5

24

6.2 Valuma-alueilla toteutettavat toimenpiteet

4

5

5

5

5

24

8

94

108

190

191

160

135

105

53

36

48

36

48

1212

0,5

8

9

16

16

13

11

9

4

3

4

3

4

101

3.3 Toimenpideohjelmat vesistörakenteiden kunnon varmist.
3.5 Patojen turvallisuussuunnitelmat*

YHTEENSÄ htkk
YHTEENSÄ htv

8

20

20

20

240

20

20

240
72
72
120

15
12

10

10
12

10

10
12

120
72
12

* sisältää 6 htv pelastusviranomaisen ja 4 htv alueellisen ympäristökeskuksen virkatyötä

