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Kyrönjoki on tyypillinen tulville altis Pohjanmaan 
joki, jonka jokivarret ovat tulva-alueita. Tulvaherk-
kyyteen vaikuttaa alueella muun muassa maas-
ton tasaisuus, maankohoaminen, vähäjärvisyys ja 
maankäyttö. Ylistaro-Koivulahti ja Ilmajoki-Seinä-
joki ovat maa- ja metsätalousministeriön päätök-
sellä (22.12.2018) nimetty valtakunnallisesti merkit-
täviksi tulvariskialueiksi. Alueet kuuluvat siten Suo-
men 22 merkittävään tulvariskialueeseen. 

Tulvariskien alustava arviointi toteutettiin toisen 
kerran Suomessa ELY-keskusten toimesta vesis-
töalueittain vuonna 2018. Ensimmäisen kerran 
alustava arviointi tehtiin vuonna 2011. Ensimmäi-
seen suunnittelukierrokseen nähden muutoksia 
merkittävissä tulvariskialueissa tehtiin Kyrönjoen 
alaosalla. Merkittävää tulvariskialuetta laajennettiin 
Kyrönjoen suistoon sekä Kyrönjoen ja Laihianjoen 
tulvien yhtymisalueelle (ns. bifurkaatioalueelle). 
Uusille merkittäville tulvariskialueille laadittiin tul-
vakartoitus vuonna 2019. Lisäksi päivitettiin ole-
massa olevia tulvakartoituksia tarvittavin osin (luku 
6). Alustavan arvioinnin yhteydessä vesistöalueel-
ta tunnistettiin myös alueita, jotka eivät täyttäneet 
merkittävälle tulvariskialueelle asetettuja vahingol-
listen seurausten kriteereitä, mutta joissa tulvat ai-
heuttivat vahingollisia seurauksia ja riskejä. Kyrön-
joella näitä muita tulvariskialueita ovat Kauhajoki ja 
Jalasjärven taajama. Myös muiden tulvariskialuei-
den hallinnan kehittäminen on pyritty huomioimaan 
tässä suunnitelmassa. 

Tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 
ja asetuksen (VNA 659/2010) tavoitteena on vä-
hentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvia 
sekä parantaa tulviin varautumista. Merkittävän 
tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenran-
nikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuun-
nitelmat edistämään näitä tavoitteita. Tulvariskien 
hallintasuunnitelma perustuu vesistöalueelta teh-
tyyn tulvariskien alustavaan arviointiin (2011 ja 
2018), päivitettyihin tulvavaara- ja tulvariskikartoi-
tuksiin (2019) sekä olemassa oleviin tulvariskien 
hallinnan asiakirjoihin. Suunnitelman on tarkoitus 
toimia jatkossa koko vesistöalueen tulvariskien 
hallintaa koordinoivana teoksena. Tämä tulvaris-
kien hallintasuunnitelma on laadittu Etelä-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) ympäristövastuualueella Kyrönjoen 

vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Suunni-
telmassa esitetään alueelle ehdotetut tulvariskien 
hallinnan tavoitteet (luku 3) ja toimenpiteet (luvut 
4 ja 5) niiden saavuttamiseksi perusteluineen sekä 
arvioidaan edellisessä tulvariskien hallintasuunni-
telmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumista. Suunnitelmaehdotus on ollut kuulta-
vana ajalla 2.11.2020 – 14.5.2021 ja asianosaisilla 
on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä suunni-
telmaehdotuksesta. Kyrönjoen vesistöalueen tulva-
ryhmä hyväksyi suunnitelman sisällön syyskuussa 
2021. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 
suunnitelman joulukuussa 2021. Edellä kuvattu tul-
variskien hallinnan prosessi toistuu ja osavaiheet 
tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein

Edellisellä suunnittelukierroksella Kyrönjoen tul-
varyhmä määritteli vesistöalueelle seitsemän yleis-
tä tavoitetta ja 42 toimenpidettä tulvariskien hal-
linnan edistämiseksi. Toimenpiteet on määritelty 
jatkuviksi, jos niille ei ole määriteltävissä aikataulua 
ja ei-jatkuviksi, jos niille on mahdollista määrittää 
toteutusaikataulu. Ensimmäisellä suunnittelukier-
roksella on aloitettu yhteensä 17 toimenpiteen to-
teutus ja valmiiksi on saatu yhteensä 14 ei-jatkuvaa 
toimenpidettä. Tarkemmin tavoitteiden ja toimenpi-
teiden toteutumista kuvataan luvussa 2.3 

1. Johdanto 
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Kyrönjoen vesistöalueen alustavan arvioinnin ra-
portissa 2011 ja muistiossa Ehdotus Pohjanmaan, 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnan tul-
variskialueiksi (Tulvariskien alustava arviointi)

2.1 Tulvariskien hallinnan 
suunnittelu ja tulvaryhmien 
toiminta

Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulva-
riskien alustava arviointi sekä tulvakarttojen laati-
minen merkittäville tulvariskialueille ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille 
tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi 
merkittävä tulvariskialue (Kuva 1). Tarkemmin tul-
variskien hallinnan suunnitteluprosessia on kuvattu 
muistiossa Tulvariskien hallinnan suunnittelu (saa-
tavissa sivulta Tulvariskien hallinnan suunnittelun 
materiaalia). 

2. Tulvariskit ja niiden hallinnan 
suunnittelu

Kuva 1. Vesistö- ja merivesitulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet.

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan ar-
vion perusteella Maa- ja metsätalousministeriö 
nimesi 20.12.2018 Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-
Koivulahden merkittäviksi tulvariskialueiksi (Kuva 
2). Alustavan arvioinnin prosessi, menetelmät ja 
johtopäätökset on kuvattu kansallisesti dokumen-
tissa Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista 
Suomessa vuonna 2018 (saatavissa Tulvariskien 
hallinnan suunnittelun materiaalia -sivulta) sekä 

Tulvariskien hallinta tarkoittaa sellaisten toimen-
piteiden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on 
arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää tai 
vähentää tulvista aiheutuneita vahinkoja. 

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä vastaa hallin-
tasuunnitelman valmistelussa tarvittavasta viran-
omaisyhteistyöstä. Tulvaryhmässä on edustettuina 
maakuntien liitot, ELY-keskukset, kunnat, pelastus-
toimi sekä muut viranomaiset ja etutahot. Kyrön-
joen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet ja kokous-
pöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä Kyrönjoen 
tulvaryhmä.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_alustava_arviointi_vesisto_ja_meritulvat?f=EtelaPohjanmaan_ELYkeskus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
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Tulvaryhmien tehtävät
• Käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa 

varten laaditut selvitykset.
• Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet.
• Hyväksyä ehdotus suunnitelmaksi ja siihen 

sisältyviksi toimenpiteiksi.
• Seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa 

asetettujen tavoitteiden toteutumista.
• Järjestää tulvariskien hallintasuunnitelman 

valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovai-
kutus sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja 
vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja 
asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Hallintasuunnitelmassa on esitetty tulvariskien hal-
linnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vä-
hentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventä-
miseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi 
(laki tulvariskien hallinnasta 620/2010). Toimen-
pide-ehdotuksissa on esitetty nykykäytäntöjen ke-
hittämistä sekä uusien toimenpiteiden ja käytäntö-
jen laatimista. Suunnitelmassa on tarkasteltu muun 
muassa tulvien ennustamista ja niistä varoitta-
mista sekä maankäyttöä ja pelastustoimintaa. Tul-
vavesien pidättämisen, vesistön säännöstelyn ke-
hittämisen, perkauksien ja pengerrysten tarve ja 
mahdollisuudet on selvitetty vesienhoidon tavoit-
teet huomioiden. Suunnitelmassa on myös esitetty 
tulvantorjunnan organisaatiot. 

Hallintasuunnitelmissa ehdotetut toimenpiteet 
voivat kohdistua merkittäville tulvariskialueille tai 
koko suunnittelualueelle. Toimenpiteiden arvioin-
nissa on otettu huomioon tulvariskien vähene-
minen, luonto- ja sosioekonomiset vaikutukset, 
toteutettavuus ja kustannukset. Tulvariskien hallin-
tasuunnitelmien yhteydessä on tehty viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mu-
kainen ympäristöarviointi. Dokumentissa Tulva-
riskien ja niiden hallinnan huomioonottaminen sää-
dösten mukaisissa menettelyissä selvitetään, mitä 
muussa lainsäädännössä on määrätty tulvariskien 
hallintaan liittyen ja miten tulvariskit on nykytilan-
teessa otettu huomioon muiden säädösten mukai-
sissa toimenpiteissä.

2.2 Kyrönjoen vesistöalueen 
tulvariskialueet
Kyrönjoen vesistöalueelle on tulvariskien alusta-
van arvioinnin yhteydessä tunnistettu kaksi merkit-
tävää tulvariskialuetta Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-
Koivulahti. Nimeämisen perusteet (620/2010, 8 §) 
ovat:

Ilmajoki-Seinäjoki:

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai tur-
vallisuudelle:
• 728 asukasta erittäin harvinaisen tulvan 

(1/1000a) peittämällä asuinalueella, josta 
taajama-alueella 444 asukasta 

• Vaikeasti evakuoitavia kohteita 4 kappaletta: 
Kitinojan koulu, väestönsuoja (Seinäjoki), Pelto-
niemen koulu ja Ala-Kuhnalan päiväkoti

Välttämättömyyspalvelun pitkäaikainen keskeyty-
minen:
• Tieliikenneyhteydet: valtatiet 18 ja 19 sekä 

kantatie 67
• Vedenhankintavesistö

Pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seu-
raus ympäristölle:
• Jätevedenpuhdistamot (Ilmajoki ja Seinäjoki)
• Ympäristölupavelvollisia kohteita on 19 kappa-

letta: jätteen käsittelylaitos, jätevedenpuhdista-
moja, eläinsuojia, polttonesteiden jakeluasema 
ja 26 jätevedenpumppaamoa

Muut perusteet:
• Aiemmin esiintynyt tulvia yleiseltä kannalta 

katsoen vahingollisin seurauksin
• Kyrkösjärven padon sortumariski (noin 9000 

asukasta tulva-alueella)

Ylistaro-Koivulahti:

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai tur-
vallisuudelle:
• 699 asukasta erittäin harvinaisen tulvan 

(1/1000a) peittämällä asuinalueella, josta 
taajama-alueella 233 asukasta 

• Vaikeasti evakuoitavia kohteita 3 kappaletta: 
Ylistaron yläkoulu/lukio, Orismalan ryhmäperhe-
päiväkoti ja terveydenhuoltorakennus (Isokyrö)

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBB5E8FF7-12BA-4DBE-B7D4-47A6F69FBA11%7D/158638
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBB5E8FF7-12BA-4DBE-B7D4-47A6F69FBA11%7D/158638
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBB5E8FF7-12BA-4DBE-B7D4-47A6F69FBA11%7D/158638
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Välttämättömyyspalvelun pitkäaikainen keskeyty-
minen:
• Tieliikenneyhteydet: valtatie 18 ja valtatie 8
• Vedenhankintavesistö

Pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seu-
raus ympäristölle:
• Ympäristölupavelvollisia kohteita on 31 kappa-

letta: jätteenkäsittelyasemia, 
•  Eläinsuojia ja polttonesteiden jakeluasema 

sekä jätevedenpuhdistamo ja 16 jäteveden-
pumppaamoa

Muut perusteet:
• Aiemmin esiintynyt tulvia yleiseltä kannalta 

katsoen vahingollisin seurauksin
• Usein jääpatotulvia

ELY-keskukset edistävät tulvariskien hallintaa myös 
muilla kuin merkittäviksi nimetyillä alueilla, esimer-
kiksi tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä 
on tunnistettu muita tulvariskialueita, joille on laa-
dittu tulvakarttoja ja suunniteltu tulvariskien hallin-
tatoimia. Muita tunnistettuja tulvariskialueita Kyrön-
joen vesistöalueella ovat Kauhajoki ja Jalasjärven 
taajama. Hulevesitulvariskien hallinta on kuntien 
vastuulla eikä niitä käsitellä vesistöalueen hallin-
tasuunnitelmassa, ellei hulevesitulvilla ole suo-
raa kytkentää merkittävyyden perusteena olevaan 
tulvatilanteeseen. Lisätietoa hulevesitulvariskien 
alustavasta arvioinnista löytyy sivulta www.ympa-
risto.fi/hulevesitulvat ja hulevesien käsittelystä si-
vulta www.ymparisto.fi/hulevedet. 

Kuva 2. Kyrönjoen vesistöalue 
ja alueella sijaitsevat merkittävät 
tulvariskialueet sekä muut tulvaris-
kialueet.

http://www.ymparisto.fi/hulevesitulvat
http://www.ymparisto.fi/hulevesitulvat
http://www.ymparisto.fi/hulevedet
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2.3 Aiemmin asetettujen tul-
variskien hallinnan tavoittei-
den ja toimenpiteiden toteutu-
minen 

2.3.1 Tulvariskien hallinnan 
tavoitteiden toteutuminen 
ensimmäisellä suunnittelukier-
roksella 

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella Kyrönjoen vesistöalueelle asetettiin yh-
teensä seitsemän tavoitekokonaisuutta. Arvion mu-
kaan jokainen tavoite on edistynyt ensimmäisellä 
suunnittelukierroksella, mutta toteuttaminen jatkuu 
myös toisella suunnittelukierroksella. Ensimmäisen 
suunnittelukierroksen yleisiä tavoitteita on tarken-
nettu toisella suunnittelukierroksella osatavoitteilla, 
jotka täyttävät paremmin asetetut SMART-kriteerit. 
Lisäksi yleisiä tavoitteita on laajennettu. Lisää toi-
sen kierroksen tavoitteista löytyy luvusta 3. 

2.3.2 Tulvariskien hallinnan 
toimenpiteiden toteutuminen 
ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella 

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella Kyrönjoen vesistöalueelle ehdotettiin 
yhteensä 42 toimenpidettä, joista ei-jatkuvia toi-
menpiteitä oli yhteensä 22 kpl ja jatkuvia yhteensä 
20 kpl. Seurannan perusteella ensimmäisen suun-
nittelukierroksen aikana on valmistunut 14 kpl ei-
jatkuvaa toimenpidettä ja edistetty 14 kpl jatkuvaa 
toimenpidettä. Alla on kuvattu tarkemmin valmistu-
neita ja merkittävästi edenneitä toimenpiteitä sekä 
toteuttamatta jääneitä toimenpiteitä. Suurinta osaa 
jatkuvista toimenpiteistä ehdotetaan jatkettavan 
myös tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukier-
roksella (kts. luku 7 ja luku 4).

Valmistuneet ei-jatkuvat toimenpiteet ja 
merkittävästi edenneet jatkuvat toimenpiteet:

Tulvien huomioiminen maankäytön 
suunnittelussa

Pohjanmaan liitto on päivittänyt tulvariskien hal-
linnan ensimmäisellä suunnittelukierroksella 

Pohjanmaan maakuntakaavaa. Pohjanmaan maa-
kuntakaavaehdotuksen vuoteen 2040 tuli voi-
maan syksyllä 2020. Sen suunnittelumääräyksissä 
on huomioitu tulvariskialueet siten, että rakenta-
mista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Näiden 
lisäksi kaavaehdotuksessa on yleinen suunnittelu-
määräys, jossa todetaan, että maankäytön ja toi-
menpiteiden suunnittelussa tulee huomioida sään 
ääri-ilmiöiden ja tulvien riskien minimoiminen. Uutta 
rakentamista ei tule sijoittaa tulvauhanalaisille alu-
eille. Tästä voidaan poiketa, jos voidaan osoittaa, 
että tulvariskit pystytään hallitsemaan. Maankäytön 
ja toimenpiteiden suunnittelussa suositellaan käy-
tettäväksi Tulvakeskuksen tulvakarttapalvelua. Hu-
levesisuunnitelmia tulisi laatia tarkemman kaavoi-
tuksen yhteydessä.

Kunnille vuonna 2020 suunnatun kyselyn perus-
teella merkittävän tulvariskialueiden kuntien Vaa-
san, Mustasaaren ja Isonkyrön kaavoissa on huo-
mioitu tulva-alueet vuoden 2015 jälkeen (Nykopp, 
2020). Lisäksi hulevesien käsittelyä varten on ra-
kennettu paikallisia ratkaisuja mm. Isossakyrössä. 
Vaasan kaupunkiin on valmistunut vuonna 2018 
koko kaupungin kattava hulevesiohjelma.

Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuuden 
sekä tulvakarttojen saatavuuden kehittäminen 

Tulvaennusteita on parannettu kehittämällä tul-
vatilanteen seurantaa keskeisissä tulvakohteissa. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle on 
perustettu uusia vedenkorkeuden havaintoasemia, 
Kyrönjoen vesistöalueelle (Jalasjärvi ja Kauhajoki). 
ELY-keskus on myös hankkinut tulvatilanteiden ke-
hittymisen dokumentointia varten riistakameroita ja 
siirrettäviä havaintoasemia. Lisäksi Suomen ympä-
ristökeskus on laatinut vesistöille vedenkorkeuden 
tuntiennusteita ja kaikille avoimen tulvakarttapalve-
lun. Näillä toimenpiteillä voidaan edistää myös val-
miutta tulvatilanteissa. 

Tehostettu tulviin varautuminen ja 
tulvatiedottaminen -hanke (2015–2018) sekä 
viestinnän ja yhteistyön kehittäminen 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteu-
tetussa Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatie-
dottaminen -hankkeessa on panostettu tulviin liitty-
vään tiedottamiseen mm. tehostamalla viestintää ja 
ottamalla käyttöön eri viestintäkanavia, kuten lehti-
tiedotteita, Twitteriä ja Facebookia. Tulviin liittyvää 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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tilannekuvaa ylläpidetään vuosittain keväällä pidet-
tävissä pelastuslaitosten, kuntien ja ELY-keskuk-
sen yhteistilaisuuksissa. Hankkeessa paitsi tuo-
tettiin omaa materiaalia, myös jaettiin eteenpäin 
muiden aineistoja, Tulvakeskus avasi vuonna 2016 
Vesistöennusteet ja varoitukset -palvelun.

Lisäksi Kyrönjoella on otettu käyttöön tekstivies-
tipohjainen tulvavaroituspalvelu. Tulvavaroituspal-
velu on kohdistettu tulvariskialueille ja erityisesti 
Kyrönjoen. ja Lapuanjoen pengerrysalueille sekä 
Lapväärtin taajamaan. Tulvavaroituspalveluun voi 
ilmoittautua kuka tahansa alueen asukas tai maan-
omistaja ja palvelu on maksuton siihen ilmoittau-
tuneille. Varoitusviestien lähettäminen perustuu 
asiantuntijoiden harkintaan tulvaennusteen ja tilan-
nekuvan pohjalta. 

Tulva-alueen asukkaiden omatoimista varautu-
mista on pyritty lisäämään. ELY-keskus on julkais-
sut yhteistyössä alueen pelastuslaitosten kanssa 
Pientalon tulvaturvallisuusoppaan, jota on jaettu 
tulva-alueiden asukkaille ja toimijoille. Lisäksi Ete-
lä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut Miten toimia 
tulvan jälkeen? -oppaan, jonka tavoitteena on lisä-
tä tulva-alueiden asukkaiden, toimijoiden ja viran-
omaisten tietoisuutta tulvan jälkeisistä riskeistä. 
Lisäksi oppaan avulla pyritään edistämään tulva-
alueen asukkaiden selviytymistä tulvavahingoista 
mm. edistämällä korvausten hakemista, siivoamis-
ta ja jälleenrakentamista. Hankkeessa toteutettiin 
myös muutamia opasvideoita, joiden avulla neuvot-
tiin asukkaita vesistöennusteiden ja tulvakarttojen 
käytössä. Aineistot on koottu verkkosivulle www.
ely-keskus.fi/web/tulvatpohjanmaa. 

Ilmajoen ja Seinäjoen vahinkokohteiden 
tarkempi kartoitus 

Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki ja ELY-keskus 
ovat vuosina 2018 ja 2019 tehneet tarkempia mitta-
uksia ja selvityksiä Ilmajoki-Seinäjoen merkittävän 
tulvariskialueen tulvariskikartoituksessa esiin nous-
seiden vahinkokohteiden todellisista korkeuksista 
ja kastuvien rakenteiden korkeuksista. Mittaukset 
ovat antaneet merkittävästi lisätietoa Ilmajoen ja 
Seinäjoen vahinkokohteista. Kartoituksesta tehty 
raportti löytyy Kyrönjoen jokineuvottelukunnan si-
vuilta.

Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun 
yleissuunnitelma

Suomen ympäristökeskus (SYKE) laati vuonna 
2017 Kyrönjoen suistoalueelle välille Stenå-Totte-
sund virtausmallin sekä jääpatotulvien nykytilamal-
linnuksen. Näiden mallinnusten pohjalta Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus laati tulvariskikartoituksen. 
Vuonna 2018 valmistui Kyrönjoen suistoalueen tul-
vasuojelun yleissuunnitelman luonnos ja ehdotus 
Kyrönjoen suiston Natura 2000 –alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaksi, jotka olivat kuultavana ajalla 
2.11.-10.12.2018. Kuulemisen jälkeen suunnitel-
mia päivitettiin tarvittavin osin. Yleissuunnitelma 
toimii lähtökohtana myös tulvariskien hallinnan toi-
sen suunnittelukierroksen toimenpide-ehdotuksille, 
jotka koskevat Kyrönjoen suistoaluetta. Suunni-
telmat ovat saatavilla osoitteesta www.ymparisto.
fi/trhs/kyronjoki, josta löytyy myös erilliset raportit 
mallinnuksista ja tulvariskikartoituksista.

Selvitys käytöstä poistuvien 
turvetuotantoalueiden muuttamisesta 
vedenpidätysalueiksi 

ELY-keskus aloitti kesällä 2014 alustavan selvi-
tyksen käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden 
muuttamiseksi kosteikoiksi ja muiksi tulvavesien 
pidätysaltaiksi. Selvitystä jatkettiin kesällä 2015 
tarkastelemalla kolmea turvetuotantoaluetta, joille 
voidaan mahdollisimman vähin kustannuksin ja eri-
laisin teknisin ratkaisuin muodostaa tulvavesien pi-
dättämiseen soveltuvia kosteikoita tai altaita. Sel-
vitysten raportit löytyvät Kyrönjoen jokineuvottelu-
kunnan sivuilta.

Kainastonjoen tulvasuojeluhanke

Kainastonjoen alaosan tulvasuojeluhankkeen to-
teutus on meneillään ja valmistuu ensimmäisen 
suunnittelukierroksen aikana. Kainastonjoen ala-
osan järjestely-yhtiön toteuttamassa hankkeessa 
perataan Kainastonjokea n. 10 km ja samassa yh-
teydessä tehdään eroosiosuojauksia ja pohjapato 
sekä raivataan rantoja. Tavoitteena on ollut poistaa 
kesätulva n. 230 ha:n suuruiselta alueelta ja laskea 
huomattavasti myös kevättulvien vedenkorkeuksia. 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Ennusteet_ja_varoitukset
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
http://www.ymparisto.fi/trhs/kyronjoki
http://www.ymparisto.fi/trhs/kyronjoki
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
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Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitok-
set ovat hankkineet vuoden 2018 alkuun mennessä 
yhteensä kolme kilometriä siirrettävää tulvasei-
nämää sekä peräkärryjä ja pumppuja. Siirrettävillä 
tulvaseinämillä on mahdollista suojata tulvariskialu-
eiden vahinkokohteita tehokkaasti. 

Tulvaharjoitukset 2018 ja 2020 – 2021 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, alueen pelastus-
laitokset, pelastusopisto ja tulvakeskus järjestivät 
15.5.2018 yhteisen tulvaharjoituksen Kurikassa. 
Harjoitukseen kutsuttiin myös kuntien edustajat ja 
tilaisuudessa oli myös vapaaehtoisen pelastuspal-
velun puheenvuoro. Tilaisuus pidettiin kaksiosai-
sena, aamupäivällä käytiin läpi aiemmista tulvista 
opittua sekä saatavilla olevaa tulvatietoa (mm. 
vesistöennusteet). Iltapäivällä siirryttiin tilannepe-
lityyppiseen toimintaan, jossa pelastuslaitoksen 
osallistujat harjoittelivat tilapäisten suojausten teke-
mistä (siirrettävien tulvaseinämien täyttö) ja muut 
osallistujat pääsivät kokeilemaan, minkä tyyppistä 
tietoa ja päätöksiä tulvatilanteessa vaaditaan. Sa-
massa yhteydessä harjoitukseen osallistuvia kuntia 
kehotettiin päivittämään varautumissuunnitelmiaan 
tulvien osalta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, alueen pelas-
tuslaitokset, Tulvakeskus ja Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto (AVI) aloittivat Suurtulvaharjoi-
tus 2020:n suunnittelutyön syksyllä 2019. Suurtul-
vaharjoituksen alkuperäinen toteutussuunnitelma 
oli yksi lähipäivä keväällä 2020, välitehtävät ja yksi 
lähipäivä syksyllä 2020. Koronapandemian vuoksi 
lähipäivät eivät olleet mahdollisia ja tämän johdosta 
harjoituksen toteutus- ja aikataulusuunnitelmaa jou-
duttiin muokkaamaan. Harjoituksen ensimmäinen 
osuus järjestetty etätyöpajana syyskuussa ja toinen 
etätyöpaja marraskuussa 2020. Varsinainen harjoi-
tuspäivä (myös etänä) järjestettiin maaliskuussa 
2021. Suurtulvaharjoituksen tarkoituksena on jakaa 
tietoa ja parantaa kunkin tahon varautumis- ja val-
miustasoa laaja-alaista suurtulvatilannetta varten. 
Tarkoituksena on kehittää yhteisiä toimintatapoja 
todellisia tulvatilanteita varten. Harjoituksessa tes-
tataan ja päivitetään kuntien valmiussuunnitelmat 
tulvatilanteiden osalta. Harjoituksen jälkeen on ole-
massa malli yhteisille toimintatavoille sekä väline 
yhteistyön toteuttamiselle. 

Hyydemallinnuksen kehittäminen

Suomen ympäristökeskuksen, Etelä-Pohjanmaan 
ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishank-
keena on käynnistys hanke hyydemallinnuksen ke-
hittämiseksi (2020–2022). Hankkeen kohdevesis-
töt ovat Lapuanjoki, Ähtävänjoki ja Kokemäenjoki. 
Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevien hyd-
rologisten asemien lämpötilatietoja, joita käytetään 
mallin kalibroinnissa. Lisäksi asennetaan tarkkuus-
lämpömittareita kriittisille kohteille, kuten voimalai-
toksille. Kehitettäviä hyydemalleja on kaksi; tilas-
tollinen malli ja fysikaalinen malli. Tilastollinen malli 
voidaan ottaa käyttöön laajemmalla alueella ja sitä 
kalibroidaan lämpötilatiedoilla. Fysikaalinen malli 
on tarkempi ja vaatii tarkkuusmittarit sekä uoma-
verkoston mallintamisen. Se tullaan ottamaan käyt-
töön Ähtävänjoella.

Toteuttamatta jääneet toimenpiteet:

Määritettyjen korvauksiin oikeuttavien 
vedenkorkeuksien (1/50 v) säilyminen 
yhtenäisinä suunnittelukauden ajan

Tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaukset siir-
tyivät valtiolta vakuutusyhtiöille vuoden 2014 al-
kupuolella. Vakuutus korvaa poikkeuksellisesta 
tulvasta aiheutuneet vahingot ja suuri osa vakuu-
tusyhtiöistä määrittää poikkeukselliseksi tulvaksi 
vähintään 1/50 vuodessa toistuvan tulvan. Tulva-
keskus tarjoaa vakuutusyhtiöille asiantuntijapalve-
luita tulvan poikkeuksellisuuden määrittämisessä. 
Jos tulva on samantasoisena useasti toistuva, ei 
kotivakuutus korvaa siitä aiheutuvia vahinkoja. 

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnit-
telukierroksella tulvaryhmä piti tärkeänä, että kor-
vausperusteena olevan keskimäärin 1/50 vuodessa 
toistuvan tulvan vedenkorkeudet ja vahinkoalueet 
eivät vaihdu suunnittelukauden aikana. Toimenpi-
teen toteutumista on kuitenkin vaikea seurata ja 
edellyttää, koska arvio tulvan poikkeuksellisuudes-
ta vaihtelee tapahtuneiden tulvien ja havaintojen 
määrän perusteella. 

Toimenpide poistetaan näillä perusteilla tulvaris-
kien hallinnan toisen suunnittelukierroksen toimen-
pide-ehdotuksista.
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Valtakunnallisesti kehitettävä kevytrakenteinen 
jääsaha

Kyrönjoen jäiden sahaaminen on tarpeellista pa-
himpien jääpatopaikkojen yhteydessä. Kyrönjoen 
tulvaryhmä katsoi ensimmäisellä suunnittelukier-
roksella, että valtakunnallisesti tulisi kehittää kevyt 
jääsaha, joka voi liikkua myös ohuilla jäillä. 

Toimenpide ei ole edennyt ensimmäisellä suun-
nittelukierroksella, koska sille ei ole tässä vaiheessa 
löytynyt eteenpäin viejää ja kehittäjää. Toimenpide 
ehdotetaan poistettavaksi toisella suunnittelukier-
roksella, mutta voidaan ottaa tarvittaessa uudel-
leen käsittelyyn.

Ensimmäisellä suunnittelukierroksella 
kesken jääneet ei-jatkuvat toimenpiteet, 
joiden toteutusta jatketaan toisella 
suunnittelukierroksella:

• Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden käytön 
muutos: Työryhmä perustettu ja mallinnettu 
tulvaveden varastoitumista pengerrysalueille.

• Kyrkösjärven säännöstelyn muutos: Aloitettu 
lisäselvitykset, mm. luodattu kapeikko ja selvi-
tetty edellytyksiä kevätkuopan alentamiseksi.

• Säännöstelyn kehittämistä aloitettu mm. Liika-
puron ja Seinäjärven tekojärvillä. Toimenpidettä 
jatketaan toisella suunnittelukierroksella tar-
peen mukaan.

• Selvitys tulvariskialueiden kuntien ja kaupun-
kien erityiskohteiden suojaamisesta tilapäisillä 
tulvaseinämillä ja siirrettävien tulvaseinämien 
hankkiminen (kunnat).

2.4 Päivitykset tulvariskien 
hallintasuunnitelmaan

Kyrönjoen vesistöalueella ei ole edellisen hallinta-
suunnitelman laadintavaiheen jälkeen tapahtunut 
mitään sellaista muutosta toimintaympäristössä, 
joka muuttaisi oleellisesti tulvariskien hallinnan ta-
voitteiden ja tarpeellisten toimenpiteiden sisältöä. 
Vuoden 2018 kevättulva osoittaa, että Kyrönjoen 
vesistöalueella on edelleen tulvariskejä ja ilmas-
tonmuutoksen arvioidaan muuttavan hydrologista 
vuodenaikaisrytmiä niin, että tulvat tulevat entistä 
useammin keskittymään talvi- ja syyskausiin. Vä-
estömäärän on myös arvioitu kasvavan Kyrön-
joen keskeisten kuntien alueella vuoteen 2030 

mennessä yhteensä 0,38 %, josta merkittävä osa 
tapahtuu Seinäjoen kaupungin alueella (Liite 1, 
taulukko 1). 

Hallintasuunnitelman sisältörakennetta on tällä 
suunnitelmakierroksella ajantasaistettu Suomen 
ympäristökeskuksen laatiman ohjeistuksen mukai-
sesti. Ohjeistus löytyy kootusti ymparisto.fi-sivuilta 
Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia. 
Taustoittavan tekstin määrää on vähennetty ja pai-
nopiste on vesistöalueen tulvariskien hallinnan ta-
voitteissa ja toimenpiteissä. Kevennystä tekstiin on 
tehty mm. lisäämällä viittauksia olemassa oleviin 
referenssiteksteihin, jotka ovat yhteisiä useammal-
le vesistöalueelle Suomessa. Nämä tekstit on koot-
tu ympäristöhallinnon verkkosivuille. Tavoitteita on 
tarkennettu alatavoitteilla, joiden toteutumista voi 
seurata ja aikatauluttaa. Toimenpiteiden arviointia 
on täydennetty mm. ilmastokestävyyden arvioinnil-
la ja muita arvioita, kuten kustannushyötyjä sekä 
yhteensopivuutta vesienhoidon tavoitteiden kans-
sa, on päivitetty (luku 7). Arviot ovat vaikuttaneet 
mm. toimenpiteiden valintaan ja priorisointiin. Myös 
toimenpiteiden kytkeytymistä tavoitteisiin, toimen-
piteiden priorisointia ja seurantaa on täsmennetty 
toisella suunnittelukierroksella yhdessä tulvaryh-
män kanssa (luku 5). 

Päivityksessä on otettu huomioon Valtioneuvoston 
asetuksen tulvariskien hallinnasta VNA 659/2010 8 
§:n liitteen B tiedot, jotka ovat:
1. Yhteenveto suunnitelmaan edellisen version 

julkaisemisen jälkeen tehdyistä muutoksista 
mukaan lukien tulvariskien hallinnasta annetun 
lain 20 §:ssä tarkoitetut tarkistukset.

2. Arvio siitä, miten tulvariskien hallinnan tavoittei-
den saavuttamisessa ja niihin liittyvien toimen-
piteiden toteuttamisessa on edistytty.

3. Yhteenveto edelliseen tulvariskien hallintasuun-
nitelmaan sisältyneistä toimenpiteistä, joita ei 
toteutettu, sekä selvitys toteuttamatta jäämisen 
syistä.

4. Kuvaus muista toimenpiteistä, jotka on toteu-
tettu tulvariskien hallintasuunnitelman edellisen 
version julkaisemisen jälkeen.

Tällä suunnitelmakierroksella SOVA-kuuleminen 
tehtiin osana merkittävien alueiden kuulemista 
vuonna 2018. Tähän liittyvät asiakirjat, kuten Ky-
rönjoen tulvariskien hallintasuunnitelman edellinen 
versio löytyvät osoitteen www.ymparisto.fi/vaikuta-
vesiin tulvariskien hallinta -osiosta.
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3.1 Kuvaus tavoitteiden aset-
tamisesta

Tulvariskien hallinnan yleisenä tavoitteena on tul-
variskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahin-
gollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä 
tulviin varautumisen edistäminen. Tulvaryhmän 
tehtävänä oli asettaa tavoitteet, jotka toimivat tulva-
riskien hallinnan suunnittelun pohjana. Valmistelu 
tehtiin tulvaryhmän ja alueellisten sidosryhmien 
(ns. laajennettu tulvaryhmä) yhteistyönä työpa-
jassa, joka järjestettiin 26.9.2019 Ilmajoella. Työpa-
jassa pyrittiin tarkentamaan ensimmäisen kierrok-
sen tavoitteita ja muodostamaan konkreettisempia 
osatavoitteita, jotka täyttävät SMART-kriteerit (Li-
sätietoa: Tulvariskien hallinnan suunnittelun materi-
aalia >Tavoitteiden kytkentä tulvariskiin ja toimenpi-
teisiin.pdf). Lähtökohtana tavoitteiden asettelussa 
käytettiin tulvariskikartoituksista ja historiatiedosta 
saatavia tunnistettuja tulvariskejä (luku 6 ja liite1). 
Lisäksi tavoitteiden asettelussa huomiotiin tavoit-
teiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden 
kanssa ja mahdollisuus asettaa tavoitteita, joilla 
vähennetään tulvan toistuvuutta. Tiivistelmä työpa-
jassa esiin nousseista tavoitteista löytyy Kyrönjoen 
vesistöalueen tulvaryhmän sivuilta. Työpajan jäl-
keen keskustelussa esiin tulleet tavoitteet käsite-
tiin tulvaryhmän toisessa kokouksessa 11.12.2019. 
Tämän jälkeen tulvaryhmä hyväksyi alustavat ta-
voitteet. 

Ylätavoitteet säilyivät pääosin samanlaisina kuin 
ensimmäisellä suunnittelukierroksella. Uusina ylä-
tavoitteina mukaan lisättiin ylätavoite 8. Ilmaston-
muutokseen varautuminen sekä patoturvallisuuden 
ja varautumiseen kehittäminen sekä ylätavoite 9. 
Veden pidättämisen ja hulevesien hallinnan edis-
täminen. Laajennetussa tulvaryhmässä nähtiin tär-
keänä varautuminen muuttuviin ilmasto-olosuhtei-
siin. Lisäksi veden pidättämiseen liittyvät tavoitteet 
nähtiin tärkeänä vesienhoidon tavoitteiden yhteen-
sovittamisen kannalta ja myös mahdollisena kei-
nona vähentää tulvien toistuvuutta. Laajamittaisia 
ruoppauksia ei pidetä suositeltavina keinona vä-
hentää tulvan toistuvuutta, koska toimet eivät tue 
vesienhoidon tavoitteita. Tarkemmin ylätavoitteet ja 
niihin liittyvät osatavoitteet esitelty luvussa 3.2. Tul-
variskien hallinnan tavoitteiden määrittäminen on 
ollut hallintasuunnitelmatyön kuluessa tarkentunut 
prosessi (Kuva 3).

Kunkin tavoitteen osalta tulisi käydä ilmi, miten 
tavoite huomioi tulvariskilaissa mainitut vahingolli-
set seuraukset, miten tavoitteet on huomioitu yh-
teen vesienhoidon tavoitteiden kanssa ja miten 
laajaa aluetta tavoite koskee. Tavoitteissa on py-
ritty lisäksi huomioimaan muun muassa tulvien eh-
käisy, tulvasuojelu, valmiustoimet sekä vesistö- tai 
merialueen tai sen osan erityispiirteet. Tavoitteita 
valmisteltaessa on mahdollisuuksien mukaan huo-
mioitu myös kestävien maankäyttötapojen edis-
täminen, veden pidättämisen parantaminen sekä 

3. Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Kuva 3. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden tason määrittäminen.

Tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen

Toimenpiteiden toteutus ja seuranta

Toimenpiteiden valinta ja priorisointi

Toimenpiteiden arviointi ja vertailu

Tavoitteita edistävien toimenpiteiden tunnistaminen

SIDOSRYHMÄTYÖPAJA 1

SIDOSRYHMÄTYÖPAJA 2

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
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tulvavesien ohjaaminen tarkoitukseen varatulle 
alueelle. Tavoitteet on pyritty muodostamaan rea-
listisiksi, ottaen huomioon esimerkiksi tulvasuoje-
lurakenteiden mahdollisuudet ja teknistaloudelliset 
toteutusedellytykset.

Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä laati tul-
varyhmien tueksi suuntaa antavan, tulvariskien hal-
linnan tavoitteiden asettamista koskevan muistion, 
jonka suositusten oli tarkoitus toimia tulvaryhmien 
apuna tulvariskien nykytilan arvioinnissa, alusta-
vien tavoitteiden asettamisessa sekä tavoitteiden 
valtakunnallinen yhtenäisyyden saavuttamisessa 
(Kuva 4) (MMM, 2012). Muistiossa korostettiin, että 
tulvaryhmät asettavat kuitenkin tavoitteensa omien 
merkittävien tulvariskialueidensa tarpeita vastaa-
vaksi.

Kuva 4. Esimerkki tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettamisesta tietyille vahinkokohteille. (MMM 2012)

Tavoitteiden asettelussa keskityttiin harvinaisiin 
tulviin (keskimäärin 1/50 – 1/250 vuodessa toistuva 
tulva). Tätä yleisempien tulvien ajateltiin uusien tul-
vavahinkojen korvaamisperiaatteiden mukaan kuu-
luvan asukkaan vastuulle. Tulvavahinkojen korvaa-
minen siirtyi valtiolta vakuutusyhtiölle vuoden 2014 
alussa, jolloin keskimäärin 1/50 vuodessa ja sitä 
harvemmin esiintyvissä tulvissa tapahtuneet tulva-
vahingot korvataan omistajalle.

Tulvariskien hallinnan tavoitteet toimivat lähtö-
kohtana toimenpiteiden arvioinnille ja valinnalle. 
Kyrönjoen vesistöalueella arvioitiin ensimmäisellä 
suunnittelukierroksella määriteltyjen toimenpitei-
den yhteensopivuutta alustavien tavoitteiden kans-
sa ja tulisiko lisätä uusia toimenpiteitä tai muuttaa 

nykyisiä, jotta alustavat tavoitteet voidaan saavut-
taa. Oleelliset muutokset nykyisiin toimenpiteisiin 
on esitelty tarkemmin luvuissa 2.3 ja 7. Arvioinnin 
jälkeen tulvaryhmä on tehnyt päätöksen hallinta-
suunnitelmaan valittavista toimenpiteistä (luku 4). 
Hallintasuunnitelmassa on otettu kantaa toimenpi-
teiden toteutusvastuisiin ja rahoitusmahdollisuuk-
siin sekä etusijajärjestykseen (luku 5). Lisäksi on 
kuvattu, miten suunnitelman täytäntöönpanon edis-
tymistä tullaan seuraamaan.

3.2 Tavoitteet

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä on asettanut 
alla olevissa taulukossa olevat tulvariskien hallin-
nan alustavat tavoitteet Kyrönjoen vesistöalueen 
merkittäville tulvariskialueille, muille tulvariskialu-
eille ja vesien pidättämiseen liittyvien tavoitteiden 
osalta koko valuma-alueelle. Tavoitteet on jaoteltu 
tulvien aiheuttamien vahingollisten seurausten mu-
kaisesti ja ne koostuvat ylätavoitteista ja niitä tar-
kentavista osatavoitteista. Erityisesti Kyrönjoen ve-
sistöalueen tavoitteissa haluttiin painottaa tulviin 
varautumista, maankäytön ohjausta, omatoimista 
varautumista, vesien pidättämistä ja varautumista 
muuttuviin ilmasto-oloihin.

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B29BCC8AE-3FD4-434E-97ED-72BA637F5FA0%7D/36979
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IHMISEN TERVEYS JA TURVALLISUUS 
Ylätavoitteet Tulvariskit (tarkemmin luku 6) Osatavoitteet
Ylätavoite A: Harvinaisen tulvan 
(1%;1/100 a) peittämällä alueella 
sijaitseva vakituinen asutus on 
suojattu tulvilta tai tulviin on varau-
duttu siten, ettei ihmisten terveys ja 
turvallisuus vaarannu.

Harvinaisella tulvalla (1/100 a) kastumis-
vaarassa on 51 + 109 asuinrakennusta 
(Ylistaro-Koivulahti + Ilmajoki-Seinäjoki).

A.1 Uusi asutus ja toiminnat ohjataan tulvavaara-
alueen ulkopuolelle (maankäytön ohjaus, kaavoi-
tus, alimmat rakentamiskorkeudet). 
A.2 Tulva-alueelle rakentajia informoidaan harvi-
naisistakin riskeistä ja omatoimisesta varautumi-
sesta.
A.3 Tulvariskissä olevat kohteet suojataan 
tilapäisillä tai pysyvillä ratkaisuilla. Pysyvien 
rakenteiden kunnosta huolehditaan. Huolehdi-
taan myös, että materiaalia saatavilla tilapäiseen 
tulvasuojeluun.

Ylätavoite B. Erittäin harvinaisen 
tulvan (0,4%; 1/250 a) peittämäl-
lä alueella ei sijaitse vaikeasti 
evakuoitavia kohteita tai kohteet 
on suojattu ja evakuointiyhteydet 
varmistettu.

Orismalan ryhmäperhepäiväkoti, Ylistaron 
yläkoulu ja lukio sekä Ilmajoen Peltoniemen 
koulu ovat vaarassa kastua erittäin harvi-
naisilla tulvilla.

B.1 Tulvariskissä olevissa vaikeasti evakuoitavis-
sa kohteissa varaudutaan tulvatilanteeseen (oma-
toiminen varautuminen, evakuointisuunnitelmat, 
kuljetukset, ruoanjakelu, kotihoito yms.).

Ylätavoite C. Tulva-alueella ei ole 
vedenottamoita ja talousveden 
pilaantumisriski pieni.

Vaasan vesi ottaa raakavetensä Kyrönjoen 
alaosalta. Tulvakartoituksen perusteella 
myös suistossa ja Ilmajoella on vedenotta-
mot, joihin tulvavesi yltää erittäin harvinai-
sella tulvalla.
Ilmajoen ja Seinäjoen jätevedenpuhdista-
mot ovat vaarassa kastua jo melko har-
vinaisilla tulvilla. Lisäksi tulvariskialueella 
sijaitsee 26 + 29 jätevedenpumppaamoa, 
jotka kaikki kastuvat erittäin harvinaisilla 
tulvilla.

C.1 Vedenhankinta huomioidaan kaikessa toimin-
nassa ja pohjavesialueilla noudatetaan tiukasti 
suosituksia maankäytössä.
C.2 Jätevedenpuhdistamoilla varaudutaan tulva-
tilanteeseen ja jätevesiverkostoja saneerataan 
tulvariskit huomioiden.

YHTEISKUNNAN TOIMIVUUS JA TALOUDELLINEN TOIMINTA 
Ylätavoite Tulvariskit (tarkemmin luku 6) Osatavoitteet
Ylätavoite D: Sähkön-, lämmön- ja 
vedenjakelu ei keskeydy erit-
täin harvinaisella tulvalla (0,4%; 
1/250 a) ja taloudelliselle toiminnal-
le ei aiheudu huomattavia riskejä 
tulvatilanteessa

Tulvariskialueella sijaitsee useampia sähkön 
katujakokaappeja, jotka ovat kastumisvaa-
rassa jo yleisillä tulvilla. Lisäksi harvinaisella 
tulvalla myös sähkönjakelu voi keskeytyä, 
koska kastumisvaarassa on puistomuunta-
moja.
Tulvariskialueella on taloudellista toimin-
taa mm. teollisuutta. Liikenneyhteyksien 
katkeaminen voi vaikuttaa taloudelliseen 
toimintaan hetkellisesti.

D.1 Huomioidaan tulvariskit, kun tietoliikenneyh-
teyksiä ja sähköverkkoa kehitetään mm. alimmat 
rakentamiskorkeudet uusille kohteille ja rakenta-
misen ohjaus tulvariskialueen ulkopuolelle.
D.2 Lisätään sähkönjakelusta ja tietoliikenteestä 
vastaavien yhtiöiden tietoisuutta ja varautumista 
tulviin.
D.3 Tulvariskit huomioidaan jo alueiden käytön 
suunnittelussa. Lisätään elinkeinoelämän oma-
toimista varautumista tulviin.

Ylätavoite E. Merkittävät liikenneyh-
teydet eivät katkea erittäin harvinai-
sella tulvalla tai varaudutaan niiden 
katkeamiseen (0,4%; 1/250 a)

Useita valtateitä (mm. VT8), kantateitä ja 
muita käytössä olevia tieyhteyksiä katkeaa 
jo melko yleisellä tulvalla Ylistaro-Koivulah-
den alueella ja melko harvinaisella tulvalla 
Ilmajoki-Seinäjoen alueella.
Seinäjoki-Vaasa -rautatieyhteys katkeaa 
harvinaisella tulvalla Ilmajoki-Seinäjoen 
alueella.

E.1 Varmistetaan, että kiertotieverkostot ja niiden 
ohjeistaminen ovat aina toimijoiden tiedossa 
(ennakointi).
E.2 Tulvat huomioidaan liikenneyhteyksien suun-
nittelussa ja parannushankkeissa
E.3 Parannetaan toimijoiden varautumista ja 
huomioidaan tulvariskit parannushankkeiden 
yhteydessä.

YMPÄRISTÖ JA KULTTUURIPERINTÖ
Ylätavoitteet Tulvariskit (tarkemmin luku 6) Osatavoitteet
Ylätavoite F: Erittäin har-
vinaisesta tulvasta (0,4%; 
1/250a) ei aiheudu palau-
tumatonta vahingollista 
seurausta ympäristölle

Eläinsuojia alkaa kastua jo melko yleisellä tulvalla. Kyrönjoen 
alaosalla on pilaantunut maa-alue, joka on vaarassa kastua 
melko harvinaisella tulvilla (vanha polttonesteen jakeluasema). 
Kastumisvaarassa on myös jätevedenpuhdistamoja ja -pump-
paamoja.

F.1 Tulvariskit huomioitava mm. 
lupaprosessissa ja vähennettä-
vä riskiä, että kemikaalit leviävät 
ympäristöön. Toiminnoille laaditaan 
suunnitelmat tulviin varautumiseksi.

Ylätavoite G. Erittäin 
harvinaisesta tulvasta ei 
aiheudu korjaamatonta 
vahingollista seurausta 
kulttuuriperinnölle

Tulvariskialueella on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja 
kulttuuriympäristökohteita (Merikaarron myllykosket, jokivarsi-
asutus ja Kolkin kartano, Vähänkyrön kirkonmäki, kirkkosaari 
ja pappila sekä Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner sekä 
Törnävän kartanon museomylly ja Törnävän ruukinkartanon 
alue, Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus, kaavassa suojeltu 
rakennus kantatie 67 läheisyydessä ja Ilmajoen kirkon seutu). 
Lisäksi tulvariskialueilla on muinaisjäännöksiä sekä suojeltuja 
rakennuksia.

G.1 Turvataan maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuurimaisemat ja suo-
jellut rakennuskohteet. Edistetään 
myös omatoimista varautumista
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MUUT TAVOITTEET (VESIEN HALLINTA, VARAUTUMINEN JA ILMASTONMUUTOS)
Ylätavoite Tulvariskit (tarkemmin luku 6) Osatavoitteet
Ylätavoite H: Ilmastonmuutokseen, 
patoturvallisuuteen ja varautumi-
seen liittyvät tavoitteet

Ilmastonmuutos lisää säiden ääri-ilmiöitä ja 
muuttaa tulvien ajankohtaa kevättulvista ympäri-
vuotisiksi ilmiöiksi. 
Kyrkösjärven padon vahingonvaara-alueella asuu 
huomattava määrä ihmisiä.

H.1 Varaudutaan ympärivuotisiin tulviin ja 
tilanteisiin, joissa useampi sään ääri-ilmiö 
tapahtuu saman aikaisesti. Kaikissa toimin-
noissa huomioidaan ilmastonmuutoksen 
mahdolliset vaikutukset sääoloihin. 
H.2 Tehostetaan ja parannetaan eri toimijoi-
den valmiutta sekä yhteistyötä ja sidosryhmä-
työskentelyä (esim. ELY-keskus, kaupungit ja 
kunnat, pelastustoimi, vesihuolto, maatalous, 
sähkö- ja tietoliikenneyhtiöt ja muut elinkei-
not). Tuodaan tulvariskit kaikkien toimijoiden 
tietoisuuteen. 
H.3 Edistetään eri tahojen omatoimista tulviin 
varautumista tiedottamisen, opastuksen ja 
neuvonnan avulla 
H.4 Laaditaan ja ylläpidetään suunnitelmia 
tulvatilanteessa toimimiseen. Samalla yllä-
pidetään myös ajantasaisia yhteystietoja eri 
toimijoiden välillä.. 
H.5 Tekojärvien säännöstelyä tarkistetaan, 
pengerrysalueita hyödynnetään entistä tehok-
kaammin ja lisätään muutenkin ilmastonmuu-
tokseen varautumista. 
H.6 Padon turvallisuussuunnitelmaa pidetään 
ajan tasalla. Huolehditaan vuosi- ja määräai-
kaistarkastuksista, padon kunnossapidosta 
sekä yleisestä tietoisuudesta.

Ylätavoite I. Vesien pidättämiseen 
ja hulevesien hallintaa liittyvät 
tavoitteet

Vesien nopea poisjohtaminen yläjuoksulla voi 
lisätä tulvariskiä joen alajuoksulla. Hulevedet 
voivat rankkasateiden yhteydessä aiheuttaa tulvia 
ja lisätä haitallisten aineiden huuhtoutumista 
vesistöön ja pohjavesiin. Toisaalta kuivina aikoina 
vedestä on puutetta.

I.1 Veden pidättämistä yläjuoksulla ja vesien 
tilan parantamista edistetään mm. soita en-
nallistamalla, maa- ja metsätalouden vesien-
suojelurakenteilla, neuvonnalla ja ohjauksella 
sekä lausuntojen ja lupaprosessien avulla
I.2 Edistetään Kyrönjoen alaosan yleissuun-
nitelman mukaisia toimenpiteitä tulvariskien 
vähentämiseksi.
I.3 Edistetään hulevesien hallintaa taajama-
alueilla (mm. kaavoitus, uudet hulevesirat-
kaisut).
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Luvussa 4 on kuvattu kunkin toimenpiteen osalta 
arvioinnin keskeisiä tuloksia, muun muassa mitä 
toimenpiteellä tarkoitetaan, miten sen toteuttami-
nen vaikuttaisi tulvariskiin ja tulviin sekä millaisia 
epävarmuuksia toimenpiteeseen liittyy. Jokaisen 
luvun lopussa on yhteenvetolaatikko tulvaryhmän 
ehdottamista toimenpiteistä. Toimenpiteiden arvi-
ointimenetelmä on kuvattu luvussa 7. Kaikkien toi-
menpiteiden yhteenveto ja toimenpide-ehdotusten 
etusijajärjestys on kuvattu luvussa 5. Toimenpitei-
den ryhmittelyssä on hyödynnetty seuraavaa yh-
teiseurooppalaista jaottelua:

4.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
4.2 Tulvasuojelutoimenpiteet
4.3 Valmiustoimet
4.4 Toiminta tulvatilanteessa
4.5 Jälkitoimenpiteet

Toimenpiteitä tarkasteltaessa on tulvariskilain 
(620/2010) 10 §:n mukaisesti pyritty etsimään toi-
menpiteitä, joilla voidaan vähentää tulvien todennä-
köisyyttä sekä muita kuin tulvasuojelurakenteisiin 
perustuvia toimenpiteitä. Tulvien todennäköisyyden 
vähentämisellä tarkoitetaan vesistön säännöstelyä 
ja muita ns. vihreän infrastruktuurin keinoja tulva-
vesien pidättämiseksi valuma-alueella. Ei-raken-
teellisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvariskien 
huomioon ottaminen alueiden käytön suunnitte-
lussa, ennustus- ja varoitusjärjestelmät, viestintä, 
tulviin keskittyvät pelastussuunnitelmat sekä toi-
minta tulvatilanteessa.

Sopeutuminen ja ei-rakenteelliset ratkaisut ovat 
pitkällä aikavälillä tehokkaimpia ja kestävimpiä rat-
kaisuja, vaikka rakenteellisia keinoja tarvitaankin 
tietyissä tilanteissa. Verrattuna yhtä käyttötarkoi-
tusta varten luotuun ns. harmaaseen infrastruk-
tuuriin yllä mainittujen toimenpiteiden etuina ovat 
luonnonmukaisten ratkaisuiden edistäminen, ja 
toimenpiteet eivät yleensä rajoita aluekehitystä. 
Joskus ei-rakenteellisia ja vihreitä toimenpiteitä 
voidaan käyttää täydentämään perinteisiä raken-
teellisia tulvasuojeluratkaisuja.

4.1 Tulvariskiä vähentävät toi-
menpiteet
Tulvariskien vähentämisellä tarkoitetaan sellaisia 
ennakkoon toteuttavia toimenpiteitä, joiden tarkoi-
tuksena on vähentää mahdollisia tulvavahinkoja, 
alueen vahinkopotentiaalia sekä estää tulvaris-
kin kasvua. Tulvariskien syntymistä voidaan en-
naltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun 
avulla: huomioimalla tulvariskialueet rakennuspai-
kan valinnassa ja pienentämällä tulvariskialueella 
tapahtuvan rakentamisen herkkyyttä tulvan aiheut-
tamille vahingoille. Keinoina tähän ovat esimerkiksi 
kaavoitus, rakentamismääräykset sekä suositukset 
alimmista rakentamiskorkeuksista.

Muiksi tulvariskiä ennaltaehkäiseviksi toimenpi-
teiksi voidaan lukea tulvien todennäköisyyksien ja 
vahinkojen arviointi sekä tulvavaara- ja tulvariski-
kartoitukset. Myös tulvariskien hallintasuunnitel-
man laatiminen voidaan katsoa olevan tulvariskiä 
ennaltaehkäisevä toimenpide. Tärkeä ennaltaeh-
käisykeino on myös alueen asukkaiden tulvatietoi-
suuden lisääminen ja siihen tähtäävät toimet kuten 
esimerkiksi ohjeet tulvaan varautumisesta.

4.1.1 Maankäytön suunnittelu ja 
lupaprosessit

Maankäytön suunnittelulla voidaan ohjata toimin-
toja tulva-alueella ja vähentää näin tulvista aiheu-
tuvia vahinkoja. Tulvat ovat luonnollinen ilmiö ja 
ihmisille niistä aiheutuu sitä enemmän vahinkoja, 
mitä intensiivisemmin vesistöalueen tulvaherkät 
alueet on rakennettu. Siksi maankäytön suunnit-
telu on keskeinen keino tulvariskien vähentämi-
sessä. Apuna maankäytön suunnittelussa voidaan 
käyttää muun muassa tulvakartoituksia (vesistö-, 
rannikko- ja hulevesitulvakarttoja) ja alimmista ra-
kentamiskorkeuksista tehtyjä suosituksia. Maan-
käytön suunnittelulla vaikutetaan pitkän aikavälin 
tulvariskien hallintaan. Sen avulla pystytään myös 
edistämään ilmastonmuutokseen sopeutumista 
sekä vesienhoidon tavoitteita. Toisaalta tulvaher-
killä alueilla olemassa olevan rakennuskannan so-
peutuminen on haastavaa.

4. Toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857)
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Maankäytön suunnittelujärjestelmä koostuu valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, kaavoituk-
sesta sekä muun muassa kuntien ja kaupunkien 
maapolitiikasta sekä rakennusjärjestyksistä. Val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (Valtio-
neuvosto 14.12.2017) mukaan alueidenkäytössä 
varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä il-
mastonmuutoksen vaikutuksiin terveellisen ja tur-
vallisen elinympäristön takaamiseksi. Uusi rakenta-
minen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle 
tai tulvariskien hallinta varmistetaan muilla tavoin.

Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin sekä 
alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien 
suositusten huomioiminen yleis- ja 
asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyksissä

Kyrönjoen vesistöalueen kaavoituksesta sekä tul-
variskien hallinnan käsittelystä eri kaavatasoilla on 
kerrottu tämän suunnitelman liitteen 1 luvussa 1 
(Vesistöalueen kuvaus). Kaavoituksessa on huo-
mioitava valuma-aluetasoinen tarkastelu, koska 
rakentaminen muuttaa alueen vesiolosuhteita 
(Suomen kuntaliitto 2012). Valuma-aluelähtöinen 
tarkastelu edellyttää myös ylimaakunnallista suun-
nittelua sekä ELY-keskusten ja maakuntien liittojen 
yhteistyötä. Maakuntakaavoilla voidaan vaikuttaa 
useamman kunnan alueen asioihin, kuten alueiden 
kehittämistarpeisiin ja aluevarauksiin.

Alueet, joissa on tulvariski ja joilla on rakennuk-
sia tai suunnitellaan rakentamista, tulisi aina yleis-
kaavoittaa (Ekroos & Hurmerinta 2011). Yleiskaa-
voittamiseen ei kuitenkaan ole kunnilla ehdotonta 
velvoitetta. Jos yleiskaavalla pyritään suoraan oh-
jaamaan rakentamista (MRL 44 § tai 72 §), tulva-
riskit on huomioitava kaavaa laadittaessa ja siihen 
on sisällytettävä tulvariskien hallinnan kannalta tar-
peelliset ja riittävän yksityiskohtaiset rakentamis-
ta ohjaavat määräykset. Vesistöjen ranta-alueilla 
yleiskaavassa tulee ottaa huomioon alin hyväk-
syttävä rakentamiskorkeus, jos kyseessä on esi-
merkiksi asuntoalue (A) ja loma-asuntoalue (RA). 
Tarvittaessa yleiskaavoissa voidaan määrätä myös 
muilla alueilla alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus. 
Sisävesien osalta suositus alimmasta rakentamis-
korkeudesta perustuu kunkin vesistön keskimäärin 
kerran 100 vuodessa toistuvaan tulvavedenkorkeu-
teen, johon lisätään tarvittaessa rakennustyypistä, 
vesistön ominaispiirteistä, ilmastonmuutoksesta tai 
aaltoiluvarasta johtuva lisäkorkeus. Suomen ympä-
ristökeskus on julkaissut oppaan alimmista raken-
tamiskorkeuksista.

Maakäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan ase-
makaava on laadittava siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elin-
ympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle 
ja liikenteen järjestämiselle. Tämä edellyttää, että 
kaava laaditaan tulvariskit huomioiden (Ekroos & 
Hurmerinta 2011). Asemakaavassa on huomioitava 
myös maakuntakaavassa ja yleiskaavassa olevat 
tulvariskien hallintaan liittyvät merkinnät. Kunnan 
on pidettävä asemakaavat ajantasaisena. Haja-
asutusalueilla tulvariskit tulisi huomioida rakennus-
lupia myönnettäessä, mikäli niitä ei ole huomioitu 
kaavoissa tai rakennusjärjestyksessä.

Valtakunnallisen tulvariskityöryhmän (2009) eh-
dotuksen mukaan asema- ja yleiskaavoihin tulisi li-
sätä tulva-alueen rajat. Lisäksi tulvariskityöryhmän 
ehdotuksen mukaan kaavoissa voitaisiin esittää 
myös mahdollinen tulvan vesisyvyys, pidätysalu-
eet, tulvatasanteet ja osavaluma-alueiden rajat. Ky-
rönjoen vesistöalueen tulvaryhmän mukaan tulva-
alueet tulisi huomioida asema- ja yleiskaavoissa. 
Kaavoissa voidaan viitata esimerkiksi ympäristö-
hallinnon tulvakarttapalveluun (Tulvakarttapalvelu). 
Maankäyttöä tulisi myös suunnitella niin, ettei tulva-
ongelmia siirretä muille alueille esimerkiksi uoman 
virtausolosuhteita muuttamalla. Lisäksi tulee huo-
mioida tulvariskien hallinnan tavoitteet niin, ettei 
esimerkiksi vaikeasti evakuoitavia tai ympäristöä 
pilaavia kohteita kaavoiteta tulvariskialueille. Kaa-
voituksessa tulisi huomioida myös hulevesien kä-
sittely, jottei maankäytöllä aiheuteta tai pahenneta 
hulevesitulvia (lisää tietoa Suomen kuntaliiton Hu-
levesioppaasta 2012). Tavoitteena tulee olla, että 
kaava-alueella syntyneet hulevedet pyritään mah-
dollisimman suurissa määrin käsittelemään kaava-
alueen sisällä.

Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien 
suositusten päivittäminen merkittävällä 
tulvariskialueella

Merkittävien tulvariskialueiden tulvakartat on tarkis-
tettu ja tarvittaessa päivitetty vuoden 2019 aikana. 
Tulvakartoista selviää, minne tulva voi levitä (tul-
vavaarakartta) ja millaista vahinkoa se voi aiheut-
taa (tulvariskikartta). Kyrönjoen tulvakartoituksesta 
kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Tulvakarttojen päi-
vittämisen seurauksena myös suositukset alim-
mista rakentamiskorkeuksista Kyrönjoen vesistö-
alueen merkittävällä tulvariskialueella on aiheellista 
päivittää. ELY-keskusten laatimat vesistökohtaiset 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857)
https://www.ymparisto.fi/tulvakartat
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas
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suositukset pohjautuvat valtakunnallisiin suosituk-
siin (Tulviin varautuminen rakentamisessa; Opas 
alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi 
ranta-alueilla 2014).

Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille 
alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien 
ja saneerattavien rakenteiden ohjaus pois 
tulvavaara-alueelta

Alimmat rakentamiskorkeudet tulisi selvittää ra-
kennusten lisäksi myös sähkö- ja tietoliikenneinf-
rastruktuurin rakenteille, jotka voivat kastuessaan 
vaurioitua. Myös mahdollisuutta ohjata sähkö- ja 
tietoliikenneinfrastruktuuri pois tulvavaara-alueelta, 
tai suojata yksittäisesti, tulee selvittää. Tietoliiken-
teeseen kuuluvat riskikohteet kuten tukiasemat, 
tietoliikennekeskukset ja kuitukaapelit on otettava 
tulvariskien arvioinnissa huomioon. Mahdolliset 
häiriöt energiantuotannossa tai siirrossa voivat ai-
heuttaa kaikkiin tulvakartoituksessa määritettyihin 
vahinkoryhmiin kohdistuvia välillisiä vahingollisia 
seurauksia (Kuvaus tulvakarttojen tarkistamisesta 
Suomessa vuonna 2019). Alan toimijoiden tulee ot-
taa tulvariskit huomioon sähkö- ja tietoliikenneinfra-
struktuurin suunnittelussa ja rakenteiden sijainnin 
valinnassa sekä arvioida laitteiden ja rakenteiden 
haavoittuvuus tulvavaara-alueella sekä varautua 
mahdollisiin häiriöihin. Tulvariskialueen toimijoiden 
tulvariskitietoutta lisätään tiedottamalla ja opasta-
malla omatoimiseen varautumiseen. Tulviin liitty-
västä tiedotuksesta on kerrottu tarkemmin luvussa 
4.4.1. Sähkö- ja tietoliikenteellä aiheutuvia tulvaris-
kejä ja varautumista tulisi tuoda esiin myös erilai-
sissa yhteistyöverkostoissa. Eri toimijoiden välisen 
yhteistyön ylläpidolle on esitetty oma toimenpide, 
josta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.3.1.

Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja 
rakennusjärjestyksissä

Olemassa oleva rakennuskanta tulisi mahdolli-
suuksien mukaan tulvasuojata esimerkiksi nos-
tamalla lattiakorkeutta, sijoittamalla herkimmin 
vahingoittuva irtaimisto tai laitteisto ylemmäs, 
tekemällä kellareista vedenkestäviä, viemärien ta-
kaiskuventtiileillä ja rakennusmateriaalien valin-
nalla (European commission 2003). Asemakaa-
vassa voidaan antaa yksityisille alueille määräyk-
siä tulvasuojelusta, kuten rakennuskorkeuksista 

tai rakennusmateriaaleista. Ongelmana voi olla jo 
rakennetuilla alueilla toteuttamisvelvollisuuteen ja 
rakentamiskustannuksiin liittyvät seikat. Asema-
kaavan muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muu-
tosta olemassa olevaan toimintaan eli muutoksen 
vaikutus olemassa oleviin rakennuksiin voi olla vä-
häinen. 

Tulvariskien hallinta kannattaa siis huomioida 
erityisesti uusilla rakennusalueilla, jolloin myös tul-
vasuojelun kustannuksia on mahdollista kohden-
taa paremmin hyödynsaajille. Kokonaan tai osittain 
rakennetuilla alueilla kustannukset kohdentuvat 
julkisyhteisölle ja yksityisille maanomistajille. Kus-
tannusten kohdentamiseen kaikille hyödynsaajil-
le ei löydy lainsäädännöstä keinoja. Kunnalla on 
kuitenkin lähtökohtaisesti mahdollisuus muuttaa 
asemakaavaa ilman korvausvelvollisuutta niin, et-
tä rakennusoikeus vähenee. Rakennusoikeus voi-
daan myös poistaa kokonaan. Esimerkiksi tämä voi 
tulla kyseeseen tulvariskien hallinnassa (Ekroos & 
Hurmerinta 2011). Yleiseksi osoitetuilla alueilla voi-
daan esimerkiksi antaa määräyksiä erityisistä tul-
vasuojelurakenteista. Nimenomaiset tulvasuoje-
luun liittyvät laajemmat alueet kannattaa osoittaa 
asemakaavassa yleisiksi alueiksi (puisto, virkistys-
alue, erityisalue yms.) (Ekroos & Hurmerinta 2011). 

Ranta-asemakaavoissa sekä ranta-alueen yleis-
kaavoissa ei ole säädetty (1999/132, 73 §) erikseen 
tulvasuojelullisten seikkojen huomioimisesta, mutta 
vesistön ja maaston ominaispiirteiden huomioon ot-
tamisen vaatimuksen sekä MRL 54 §:n vaatimus-
ten perusteella tulvariskien hallinta täytyy kuitenkin 
huomioida ranta-alueiden kaavoituksessa (Ekroos 
& Hurmerinta 2011). Myös asemakaava-alueen ul-
kopuolisilla alueilla täytyy huomioida, ettei raken-
nuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyöryn vaaraa 
(MRL 116 §). Säännös ei kuitenkaan tuo esiin vaa-
ran todennäköisyyteen liittyviä seikkoja. Tämä asia 
on rakennusvalvontaviranomaisen selvitettävä ja 
päätettävä. 

Rakennusjärjestys on pakollinen kaikissa kun-
nissa, mutta sen vähimmäissisällöstä ei ole sää-
detty (1999/132, 14 §). Tulvariskien hallinnan 
kannalta on tärkeää, että rakennusjärjestyksessä 
annetaan määräykset koskien alinta rakentamis-
korkeutta. Niissä voidaan myös esittää etäisyys 
rantaviivaan. Tämän lisäksi voidaan määrätä tulva-
riskialueelle rakentamisen erityisistä edellytyksistä. 
Rakennusjärjestysten tulisikin sisältää ajantasai-
seen tietoon perustuvat määräykset tulvariskialu-
eelle rakentamisesta (Ekroos & Hurmerinta 2011). 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/tulvakarttojen_tarkistaminen_suomessa_vuonna_2019.pdf
http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/tulvakarttojen_tarkistaminen_suomessa_vuonna_2019.pdf
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Rakennusjärjestys tulisi pitää ajantasaisena.
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa poh-

jarakenteita koskevat määräykset sisältävät ohjeita 
tulvavaara-alueiden sekä tulvariskien huomioimi-
sesta muun muassa pohjarakenteiden mitoitukses-
sa sekä geoteknisessä suunnittelussa. Vuonna 
2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennus-
lain muutoksen (958/2012) mukaisesti rakentamis-
ta koskevien asetusten uudistus valmistui vuonna 
2018 (Ympäristöministeriö 2019). Rakentamisessa 
tulee ottaa huomioon myös MRL:n (1999/132) 117 
pykälän vaatimukset, joiden mukaan rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on muun muassa huoleh-
dittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, sovel-
tuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät ra-
kennuksen suunnitellun käyttöiän. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki on uudistumassa ja tavoitteena on, 
että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja ra-
kennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun men-
nessä.

Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen 
lupaprosesseissa ja valvonnassa

Tulvariskit tulee huomioida myös tulvavaara-alu-
eilla sijaitsevien ympäristöluvanvaraisten toimin-
tojen kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden 
sekä energian tuotannon toimintojen valvonnassa 
sekä uusien toimintojen lupaprosesseissa. Ympä-
ristöluvanvarainen, ympäristön pilaantumisen vaa-
raa aiheuttava toiminta on määritetty tarkemmin 
ympäristönsuojelulain (527/2014) pykälän 27 mu-
kaisesti ympäristösuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 
ja taulukossa 2. Tulvaveden leviäminen voi aiheut-
taa vahinkoa näille toiminnoille, mikä taas voi aihe-
uttaa ympäristön pilaantumista tai muita ympäris-
tön tilaa heikentäviä vahinkoja.

Selvitys pienempien teiden liikennöitävyydestä 
ja korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla

Teiden korkeusasemien ja rumpukokojen merki-
tys tulvatilanteessa voi olla suuri suojapenkereenä, 
mutta myös tulvatilannetta pahentavana padotta-
vana rakenteena. Uusia teitä rakentaessa ja van-
hoja teitä kunnostettaessa tulva-alueella tulee var-
mistaa, ettei tielinjauksilla ja rummuilla lisätä tulva-
riskejä. Varsinkin Kyrönjoen alaosalla Kyrönjoen ja 
Laihianjoen välisellä bifurkaatioalueella tulee rum-
puja mitoitettaessa huomioida myös niiden mahdol-
lisuus johtaa Kyrönjoen tulvavesiä bifurkaatioalu-
eelle ja edelleen Laihianjoen tulva-alueelle. Suu-
rentamalla bifurkaatioalueen rumpukokoja voidaan 
pahentaa bifurkaatioalueen tulvatilannetta. Kyrön-
joen tulvaryhmä katsoo, että pienempien teiden 
liikennöitävyydestä ja korotusmahdollisuuksista 
tulva-alueilla on tarpeen tehdä oma selvitys. Sel-
vitys on erityisen tarpeellinen joen alaosalla, jossa 
selvitys tulisi toteuttaa toisen suunnittelukierroksen 
alkuvuosina. Selvityksiä tulisi myös tarpeen mu-
kaan tehdä muualla Kyrönjoen merkittävillä tulva-
riskialueilla.
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1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä pitää 
maankäytön suunnittelua erittäin tärkeänä tulva-
riskien hallinnan toimenpiteenä. Tulvariski tulee 
huomioida niin kaavoitettaessa kuin kaikessa 
maankäytön suunnittelun toteuttamisessa. Tul-
varyhmä katsoo, että kaikissa kaavoissa tulee 
huomioida tulvaherkät alueet. Lähtökohtaisesti 
uutta rakentamista ei suositella tulvaherkille alu-
eille. Jos uutta rakentamista kuitenkin ohjataan 
tulvaherkille alueille, tulee määrittää taso, jonka 
alapuolelle ei saa rakentaa kosteudelle herk-
kiä rakenteita. (Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Pohjanmaan liitto sekä kunnat. Aikataulu: 
jatkuva).

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien 
suositusten päivittäminen merkittävällä tul-
variskialueella
Tulvaryhmä katsoo, että suositukset alimmista 
rakentamiskorkeuksista tulvariskialueilla tulee 
tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vuonna 2019 
päivitettyjen tulvakartoitusten mukaisesti. (To-
teuttajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Aika-
taulu: 2022 – 2023)

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huo-
mioiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä 
rakennusjärjestyksissä
Tulvaryhmä katsoo, että rakennusjärjestyksiin ja 
muihin vastaaviin rakentamista koskeviin selvi-
tyksiin tulee lisätä viittaus alimpiin rakentamis-
korkeuksiin. Tulvaryhmän mukaan on tärkeää, 
että tulvariski pystytään huomioimaan myös joki-
varren haja-asutusalueilla. (Toteuttajat: kunnat. 
Aikataulu: jatkuva).

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuuril-
le alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien 
ja saneerattavien rakenteiden ohjaus pois 
tulvavaara-alueelta
Tulvaryhmä katsoo, että sähkö- ja tietoliiken-
neinfrastruktuurille on selvitettävä alimmat 
rakentamiskorkeudet tai ohjata pois tulvavaara-
alueelta, mikäli se on mahdollista. Sähkö- ja 
tietoliikenneinfrastruktuuriin kuuluvia riskikohtei-
ta tulvavaara-alueella ovat esimerkiksi säh-
könjakelujärjestelmien rakenteet, tukiasemat, 
tietoliikennekeskukset ja kuitukaapelit. Sähkö- ja 
tietoliikenteelle aiheutuvia tulvariskejä ja va-
rautumista tulisi tuoda esiin olemassa olevissa 
koordinointiryhmissä ja yhteistyöverkostoissa. 
Lisäksi tarpeen mukaan tiedotusta tulisi tehos-
taa. (Toteuttajat: kunnat ja alueen toimijat. Aika-
taulu: jatkuva).

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa 
ja rakennusjärjestyksissä. 
Tulvaryhmä pitää tärkeänä, että asemakaa-
voissa ja rakennusjärjestyksissä huomioidaan 
tulvien aiheuttamat haasteet kunnallistekniikalle, 
kuten viemäri- ja hulevesiverkostolle. Rakennus-
järjestys tulisi päivittää säännöllisesti, jotta sen 
tiedot perustuisivat voimassa oleviin suosituk-
siin. Tulvariskialueen rakennukset tulisi tarpeen 
mukaan velvoittaa varustautumaan esimerkiksi 
viemäreiden sulkuventtiileillä tai paineviemäri-
järjestelmällä ja kiinteistökohtaisilla pumpuilla. 
(Toteuttajat: kunnat. Aikataulu: jatkuva).

1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toi-
mintojen lupaprosesseissa ja valvonnassa
Tulvaryhmä katsoo, että tulvariskit tulee ottaa 
huomioon tulvavaara-alueilla sijaitsevien ym-
päristöluvanvaraisten toimintojen valvonnassa 
sekä uusien toimintojen lupaprosesseissa. (To-
teuttajat: kunnat, ELY-keskukset, Länsi- ja Sisä-
Suomen AVI. Aikataulu: jatkuva). 

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitä-
vyydestä ja korotusmahdollisuuksista tulva-
alueilla
Tulvaryhmä myös suosittelee selvitettäväksi 
pienempien teiden liikennöitävyyttä ja koro-
tusmahdollisuutta tulva-alueilla. (Toteuttajat: 
Tulvariskialueen kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus (Y- ja L-vastuualue). Aikataulu: 
2022–2027).
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kohtuullisen harva. Lisäksi hydrologisten havain-
toasemien toimintavarmuuden parantamista on 
aloitettu asentamalla tuplalaite osalle asemista. Ta-
voitteena on saada asennettua kaikille Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskuksen 1-luokan havaintoasemil-
le tuplalaitteet vuoden 2020 aikana. Jääpatoriskin 
ja siihen varautumisen arvioimiseksi keväisin ELY-
keskus mittaa myös jokijäiden paksuuksia jääpato-
herkissä kohteissa. Merivesitulviin varautumisessa 
voidaan hyödyntää merivedenkorkeuden seuranta-
asemia, eli mareografeja, joita Ilmatieteenlaitoksel-
la on Suomen rannikolla yhteensä 13. 

Uusien hydrologisten havaintoasemien perusta-
minen saattaa olla jatkossakin tarpeen, mutta auto-
maattistenkin asemien kohdalla on syytä muistaa 
niiden ylläpidon ja huollon vaatima työpanos. Ha-
vaintojen luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää nii-
den jatkokäytön kannalta. Kaukokartoitusmenetel-
mät ovat viime vuosina olleet suuren mielenkiinnon 
kohteena myös hydrologisen tiedon keräämisessä, 
mutta toistaiseksi ei esim. satelliittihavaintoihin pe-
rustuvalla lumen vesiarvon määrittelyllä ole saatu 
tarpeeksi luotettavia tuloksia. Suomen ympäristö-
keskus kehittää vesistömallijärjestelmäänsä jatku-
vasti ja tutkii mm. eri sääennusteiden käytön mer-
kitystä ennustetarkkuuteen. Erityisesti keväisissä 
lumensulamistulvissa on lämpötilaennusteiden 
tarkkuudella suuri merkitys tulvaennusteiden osu-
vuuteen. 

Poikkeuksellisissa tulvatilanteissa hydrologi-
set havaintoasemat voivat yllättävän helposti an-
taa väärää informaatiota. Tämän vuoksi vesistö-
jen säännöstelyn ja tulvariskien hallinnan kannalta 
kriittisille hydrologisille havaintoasemille Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskuksen alueella on asennettu 
valvontakameroita antamaan lisätietoa automaat-
tisen hydrologisen havainnoinnin tueksi. Kyrönjo-
en vesistöalueella on asennettu valvontakamerat 
Kalajärven, Kyrkösjärven, Pitkämön ja Liikapuron 
tekojärvien sekä Ilmajoella sijaitsevan Nikkolan ve-
denkorkeusasteikon yhteyteen.

4.1.2 Hydrologinen seuranta ja 
mallintamisen kehittäminen

Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuuden 
kehittäminen 

Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ELY-keskuk-
set ylläpitävät laajaa hydrologista havaintoverkkoa. 
Vesistöissä mitataan niin vedenkorkeutta, virtaamia, 
lumen vesiarvoa, jäänpaksuuksia kuin pintaveden 
lämpötilaakin. Useimmat mittaukset ovat automaatti-
sia, mutta esimerkiksi lumen vesiarvoja sekä virtaa-
mia mitataan pääosin käsityönä. Näiden hydrologis-
ten havaintojen sekä Ilmatieteenlaitokselta saatavien 
sade- ja lämpötilahavaintojen ja -ennusteiden pe-
rusteella Suomen ympäristökeskus ylläpitää vesis-
tömallijärjestelmää, jolla tehdään vesistöjen veden-
korkeus- ja virtaamaennusteita sekä varoitetaan tul-
vista. Hydrologisen havaintoverkoston havaintojen ja 
Ilmatieteenlaitoksen säähavaintojen ja -ennusteiden 
lisäksi vesistömallissa hyödynnetään myös säätutkan 
sadetietoja sekä satelliittien lumenpeittävyystietoja. 
Vesistömalli simuloi aluesadantaa, lumipeitettä, haih-
duntaa maalta ja järvistä, painannevarastoja, maan-
kosteutta, maan pintakerroksessa liikkuvaa vettä, 
pohjavettä, valuntaa sekä järviä ja jokia. Vesistömallin 
laskelmien perusteella voidaan seurata vesitilannetta 
ja sen kehittymistä ja näin varautua ennakolta tulviin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on yli 
100 hydrologista havaintoasemaa, joista suurin osa 
liittyy vesilain mukaisten lupien tarkkailuvelvoittei-
siin. Kyrönjoen vesistöalueella on tällä hetkellä (kevät 
2021) toiminnassa olevia hydrologisia havaintoasemia 
yhteensä 19. Asemien tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä 1. Viime vuosien tulvien vuoksi on syntynyt 
myös tarvetta perustaa uusia havaintoasemia alueil-
le, joilla nykyinen havaintoverkko on harva. Kyrönjoel-
la uusimmat perustetut hydrologiset havaintoasemat 
ovat Jalasjoen Jalasjärvi (2014) ja Kurikan keskusta 
(2017). Kalajärven tekojärvelle ollaan patoturvallisuu-
teen liittyvässä mallintamishankkeessa perustamas-
sa uutta vedenkorkeuden havaintoasemaa. Lisäksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on useita siirret-
täviä vedenkorkeusantureita, joita käytetään odotetta-
vissa olevista sää- ja tulvatilanteista riippuen tarpeen 
mukaan eri kohteissa. Uudet havaintoasemat paran-
tavat kalibrointipisteiden lisääntyessä merkittävästi 
vesistömallin ennusteiden tarkkuutta. Vesistömallin 
ennusteiden tarkentamiseksi keväisin ennen sula-
miskauden alkamista vesistöjen latvaosissa tehdään 
myös paikallisia pistemäisiä lumenvesiarvomittauk-
sia, sillä valtakunnallinen lumilinjahavaintoverkko on 

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotetta-
vuuden kehittäminen
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä katsoo, että 
hydrologista seurantaa ja mallintamista tulee 
kehittää sekä tulvaennusteiden luotettavuutta 
tulee parantaa. Tulvaryhmä pitää tärkeänä, että 
Kyrönjoen tekojärvien ja Nikkolan vedenkorkeu-
desta saadaan jatkuvasti täysin luotettavaa mit-
taustietoa. (Toteuttajat: Suomen ympäristökes-
kus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Aikataulu: 
jatkuva).



21

4.1.3 Tulvakartoitus

Tulvavaarakarttoja on laadittu Ilmajoen-Seinäjoen 
merkittävillä tulvariskialueilla vesistötulville (joesta 
tai järvestä nousevat tulvat) avovesitilanteessa. 
Ylistaro – Koivulahden merkittävän tulvariskialueen 
alaosissa Koivulahden ja Vassorinlahden välillä on 
myös mallinnettu jääpatotulvatilanteita ja niiden ai-
heuttamia tulvariskejä. Tulvavaarakartoissa esite-
tään vedenkorkeus tietyllä tulvan toistuvuudella ja 
veden leviäminen alueella. Tulvavaaraa voidaan 
kuvata myös muilla tavoilla, kuten tulvan leviämis-
nopeutena tai tulvaveden virtausnopeutena alu-
eella. Yksinkertaisimmillaan vaaraa voidaan kuvata 
vain tulvan leviämisalueena eli tulvan leviämiskart-
tana.

Tulvariskikartoilla esitetään tulvan peittävyyden 
ja syvyyden lisäksi mm. tulvavaara-alueen asukkai-
den määrä, tulvan alle jäävä tiestö sekä erilaiset 
tulvasta mahdollisesti kärsivät erityiskohteet, kuten 
vaikeasti evakuoitavat rakennukset, infrastruktuuri, 
ympäristöä pilaavat kohteet, suojelualueet ja kult-
tuuriperintö. Lisää Kyrönjoen vesistöalueen tulva-
kartoituksista kerrotaan luvussa 6. 

Suomen ympäristökeskus yhdessä alueellis-
ten ELY-keskusten kanssa tekee ja päivittää tul-
vakarttoja säännöllisesti. Seuraavan kerran tulva-
kartoitukset laaditaan tai tarkistetaan merkittäville 
tulvariskialueille vuoden 2025 loppuun mennessä. 
Tulvakartat ovat nähtävillä ympäristöhallinnon tul-
vakarttapalvelussa ja Suomen ympäristökeskuk-
sen Avoin tieto -palvelussa. Tulvaryhmä katsoo, et-
tä tulvakartoitusten tuloksia tulisi jakaa aktiivisesti 
merkittävän tulvariskialueen toimijoiden käyttöön. 
Tulvakartoituksista saatavaa tietoa voidaan hyö-
dyntää mm. maankäytön suunnittelussa, varautu-
missuunnitelmissa, omatoimisessa varautumises-
sa, operatiivisessa toiminnassa ja tiedotuksessa.

Tulvakarttojen tarkkuudessa on kehittämistarpei-
ta. Muun muassa virtausmallinnuksessa voidaan 
hyödyntää uusia menetelmiä, kuten 2D-virtaus-
mallinnusta, joka kuvaa joen luontaista virtausta 
paremmin kuin perinteiset 1D-mallit. Tulvakarttojen 
luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi hydrologi-
nen seuranta, jota kuvataan tarkemmin luvussa 
4.1.2. 

Ylistaro – Koivulahden merkittävän 
tulvariskialueen vahinkokohteiden tarkempi 
kartoitus

Tarkempi tulvakartoitus Ylistaro – Koivulahden mer-
kittävän tulvariskialueen tulvariskikartoituksessa 
esiin nousseiden vahinkokohteiden todellisista kor-
keuksista ja kohteiden kastuvien rakenteiden kor-
keuksista on suositeltavaa. Mittaukset antavat mer-
kittävästi lisätietoa alueen vahinkokohteista ja tie-
toa rakennusten todellisista korkeuksista voidaan 
hyödyntää muiden tulvariskien hallinnan toimen-
piteiden lähtötietona mm. maankäytön suunnitte-
lussa, varautumissuunnitelmien laadinnassa, oma-
toimisessa varautumisessa ja selvityksessä paikal-
lissuojausten tarpeesta. Tulvaryhmä katsoo myös, 
että tarkemmalla kartoituksella voidaan saada tar-
peellista lisätietoa myös merkittävistä kulttuurikoh-
teista sekä muista erityiskohteista. Vastaavat tar-
kemmat kartoitukset on toteutettu ensimmäisellä 
suunnittelukierroksella Ilmajoen ja Seinäjoen alu-
eilla.

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon 
jakaminen
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä esittää 
tulvakartta-aineistojen ajantasaisuuden ja lähtö-
aineistojen tarkkuuden kehittämistä. Tulvaryhmä 
kiinnittää huomiota myös tulvakarttojen saata-
vuuteen ja tiedon jakamiseen. Ajantasainen tieto 
tulvakartoituksista halutaan saada toimijoiden 
tietoon tehokkaammin ja lisätä näin toimijoiden 
valmiutta sekä omatoimista varautumista tulviin. 
(Toteuttajat: Tulvakeskus, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus ja merkittävän tulvariskialueen kun-
nat. Aikataulu: jatkuva).

3.2 Ylistaro – Koivulahden merkittävän tul-
variskialueen vahinkokohteiden tarkempi 
kartoitus
Tulvaryhmä esittää, että Ylistaro – Koivulahden 
merkittävällä tulvariskialueilla tulisi tehdä vahin-
kokohteiden tarkempi kartoitus, jossa selvitetään 
mm. lattiakorkeudet sekä kellarien ja viemärei-
den tulvimisen riski. (Toteuttajat: Isokyrö, Vaasa, 
Mustasaari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja 
maakuntamuseo. Aikataulu: 2022 – 2025).

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.syke.fi/avointieto
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4.1.4 Veden pidättäminen 
valuma-alueilla pienimuotoisilla 
toimenpiteillä

 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen 
kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen 
edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. 
soiden ennallistaminen ja metsätalouden 
vesiensuojelutoimet). 

Perinteisesti tulvasuojelua on hoidettu uomia per-
kaamalla ja pengertämällä, minkä seurauksena 

on saatavissa käytöstä poistuneista ja poistuvista 
turvetuotantoalueista. Lisäksi veden pidätystä tu-
lee edistää metsätaloudessa mm. erilaisilla ojitus- 
ja laskeutusallasratkaisuilla sekä maataloudessa 
mm. soita ennallistamalla, kosteikkojen ja suo-
jakaistojen avulla. : Tulvaryhmän mukaan veden 
pidättämisen toimenpiteitä voitaisiin lisätä kehit-
tämällä tukijärjestelmiä. Toimenpiteiden tulisi olla 
maanomistajille vapaaehtoisia.

Kuten vesienhoidon toimenpiteissä myös tul-
variskien hallinnan suunnittelussa suositellaan 
metsätalouden koulutusta ja neuvontaa sekä 
maatalouden tilakohtaista neuvontaa edistämään 
toimenpiteiden toteutusta. Yhteistyötä tulisi lisätä 
ja tietoa tulisi jakaa tietoa tulisi jakaa aktiivisesti 
maan- ja metsänomistajille toimivista ratkaisuista 
ja saatavilla olevasta rahoituksesta. Myös erilais-
ten hankkeiden toimenpiteinä on mahdollista edis-
tää vedenpidätysratkaisuja, joilla on monipuolisia 
vaikutuksia vesien pidättämiseen ja vesistön kuor-
mituksen vähenemiseen. 

Vuosille 2022 – 2027 tähtäävässä Kyrönjoen ve-
sienhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa esi-
tetään Kyrönjoen vesistöalueelle perustettavaksi 
184 ha maatalouden kosteikkoja. Toimenpideoh-
jelman maa- ja metsätalouden toimenpidettä, joilla 
voidaan pidättää tai edistää veden pidättämistä va-
luma-alueella esitellään taulukossa 2. Maatalouden 
kosteikkojen perustamiseen ja ylläpitoon esitetään 
maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä in-
vestointitukea ja hoitotukea. Metsätalouden osalta 
vettä pidättävien rakenteiden tekemiseen voi tie-
tyin edellytyksin saada metsätalouden luonnonhoi-
tohanke-rahoitusta. Lisäksi Suomen metsäkeskus 
järjestää vesiensuojeluratkaisujen edistämiseksi 
vuosina 2022 – 2027 Kyrönjoen vesistöalueella toi-
mijakoulutuksia ja metsänomistajille suunnattuja 
koulutuksia. Tavoitteena on, että tilaisuuksiin osal-
listuu 381 hlö/kausi. Koulutusta ja neuvontaa an-
netaan myös luonnonhoitohankkeiden yhteydessä, 
valtakunnallisina webinaari-koulutuksina ja metsä-
keskuksen omille toimijoille suunnattuina koulutuk-
sina. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 
2022 – 2027 ehdotetaan, että tilakohtainen neuvon-
ta keskitetään isoille tiloille, joiden peltopinta-ala on 
n. 80 % toimenpidealueen peltopinta-alasta. Kyrön-
joen vesistöalueella tavoitteena on antaa neuvon-
taa yhteensä 2790 tilalle/kausi. 

vesien luontaiset kulkureitit ovat kaventuneet ja 
tulva-alueet vähentyneet. Perinteisen tulvasuoje-
lun seurauksena tulvat ovat jopa voineet äärevöi-
tyä. Pienimuotoisten tulvavesien pidätysaltaiden 
tulvasuojelullinen hyöty perustuu veden varastoi-
tumiseen valuma-alueilla ja näin virtaushuippujen 
tasoittumiseen koko vesistöalueella. Tulvien pidät-
täminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimen-
piteillä, kuten laskeutusaltailla, kosteikoilla, soita 
ennallistamalla ja ojakatkoksilla tuottaa tulvasuo-
jelullista hyötyä vasta kun alueita satoja tai tuhan-
sia. Lisäksi toimilla voidaan vähentää Kyrönjoen 
vedessä olevan kiintoaineksen määrää. Tilapäinen 
tulvavesien varastointi tai hidastaminen antaa mah-
dollisuuden kehittää ja tehostaa tulvasuojelua ja se 
voi olla joillakin vesistöalueilla jopa merkittävin lisä-
keino tulvariskin pienentämiseksi. Veden pidättämi-
nen valuma-alueilla ja virtausnopeuksien rajoittami-
nen ovat esimerkkejä sopeutumiskeinoista ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksiin (Parjanne ym. 2020, 
YM 2016). Kyseiset keinot tukevat samalla myös 
kuivuusriskien hallintaa.

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä asetti tul-
variskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelukier-
roksella pitkäntähtäyksen tavoitteeksi vähintään 
450 hehtaarin alueen muuttamisen pienimuotoisik-
si veden pidätysalueiksi. Vesienhoidon seurannan 
mukaan vuosina 2011 – 2018 Kyrönjoen valuma-
alueella toteutettujen metsä- ja maatalouden vesi-
en pidättämistä edistävien toimenpiteiden määrät 
on esitetty taulukossa 1. Lisätietoja vesienhoidon 
seurannan tuloksista löytyy Vaikuta vesiin -sivus-
tolta. Vesien pidättämiskohteita pyritään saamaan 
lisää niin maatalouden, metsätalouden, turvetuo-
tannon kuin hulevesien hallintaan. Arvion mukaan 
kosteikkojen, tulvatasanteiden ja muiden veden pi-
dätysalueiden määrä Kyrönjoen valuma-alueella 
on kuitenkin vielä vähäinen. Tulvaryhmän käsityk-
sen mukaan suurin määrä vettä pidättäviä alueita 

https://seuranta.vaikutavesiin.fi/
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Taulukko 1. Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelman metsä- ja maatalouden vesien pidättämiseen vaikuttavien toimenpiteiden 
tavoitemäärät vuosille 2016 – 2021 ja toteutuminen vuosina 2016 – 2021. (Vaikuta vesiin 2020)

Toimenpide Tavoite vuosina 
2016 – 2021

Toteutunut vuosi-
na 2016 – 2018 Yksikkö

Metsien kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu 1 - kpl

Metsien kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet 4250 1653 ha

Metsätalouden tehostettu vesiensuojelusuunnittelu 617 4121 ha/v

Ojitettujen, mutta jatkokasvatuskelvottomien, soiden jättäminen ennallis-
tumaan

433 22 ha

Maatalouden kosteikot ja lasketusaltaat 58 0 kpl

Säätösalaojitus ja -kastelu happamuuden torjunnassa 11500 9305 ha

Taulukko 2. Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa vuosille 2022 – 2027 esitetyt metsä- ja maatalouden toi-
menpiteet, joilla voidaan edistää veden pidättämistä valuma-alueella. (Luonnos, 1.7.2020)

Toimenpide Ehdotettu määrä vuosille 
2022 – 2027 Yksikkö

Metsien kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suomet-
sänhoitoa

5425 ha

Uudistushakkuiden suojakaistat 99 ha

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen 6479 ha

Maatalouden suojavyöhykkeet 850 ha

Maatalouden kosteikot 184 ha

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta 82 500 ha

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet 5492 ha

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla 340 ha

Luonnonmukaiset peruskuivatushankkeet 3 kpl

Happamien sulfaattimaiden nurmet 8600 ha

Säätösalaojitusten ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja 
ylläpito happamuuden torjunnassa

11 500 ha

ja Lammasnevan alueen vuonna 2030. Lisäksi kuu-
lemisen perusteella saadun palautteen perusteella 
jatkotarkasteluun voidaan ottaa Peräseinäjoella si-
jaitseva Haukinevan turvetuotantoalue. Soveltuville 
alueille esitettiin suunnitelmassa pääasiassa pie-
nimuotoisia tulvavesien pidätysaltaita sekä niiden 
käyttöön mahdollisesti tarvittavia rakenteita. Tul-
variskien hallinnan toisella suunnittelukierroksella 
tulvaryhmä esittää, että työtä jatketaan, jotta Ky-
rönjoen vesistöalueelle saadaan pilottihankkeena 
käytöstä poistuva turvetuotantoalue vedenpidättä-
misalueeksi. Lähtökohtana voidaan käyttää alusta-
vassa selvityksessä löydettyjä alueita. Käytännön 
toteutus vaatii kuitenkin hankkeen luvanvaraisuu-
den selvittämistä maanomistajalta sekä viranomai-
silta. Lupakysymyksien lisäksi hankkeen suunnitte-
luvaiheessa on syytä kartoittaa myös mahdolliset 
rahoitus- ja tukivaihtoehdot. Toteutusta varten tar-
vitaan myös yksityiskohtainen suunnitelma. Yhteis-
työ asukkaiden ja maanomistajien kanssa on hank-
keen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen 
hyödyntäminen vedenpidättämisessä 
(pilottihanke)

Tulvaryhmän esityksestä Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus toteutti vuosina 2014 – 2015 selvityksen 
käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden muutta-
miseksi kosteikoiksi ja muiksi tulvavesien pidätys-
altaiksi (Seppälä 2014, Mäenpää 2015). Käytöstä 
poistettuun turvetuotantoalueeseen jää turpeen 
poistamisen jälkeen luontainen painanne. Alueen 
soveltuminen tulvavesien pidättämisalueeksi riip-
puu esimerkiksi alueen topografiasta, koosta, si-
jainnista sekä maanomistajan tavoitteista alueen 
tulevalle käytölle. Pidätysaltaiden tulvasuojelullinen 
hyöty perustuu veden varastoitumiseen valuma-
alueella ja näin virtaushuippujen tasoittumiseen 
koko vesistöalueella. Selvityksessä esille tulleita 
vedenpidättämiseen soveltuvia käytöstä poistu-
via turvetuotantoalueita esitellään kuvassa 5. Niitä 
löytyi selvityksen perusteella kolme: Lammasneva 
(Teuva), Peuranneva (Seinäjoki) ja Vähä-Hauta-
neva (Jalasjärvi). Peurannevan ja Vähä-Hautaneva 
turpeennoston arvioidaan päättyvän vuonna 2020 

https://seuranta.vaikutavesiin.fi/
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Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton 
edistäminen hulevesien käsittelyssä, 
varastoinnissa ja poisjohtamisessa 
(pilottihanke)

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetun alueen sade- 
ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kui-
vatusvesiä. Hulevedet voivat olla merkittävä vesis-
töjen kuormituslähde ja lisätä taajamien tulvaris-
kejä. Hulevesien käsittely on tärkeää, koska niiden 
mukana huuhtoutuu muihin valumavesiin nähden 
runsaasti haitta-aineita ja suolistoperäisiä baktee-
reja, jotka voivat aiheuttaa pinta- ja pohjavesien pi-
laantumista. Ilmastonmuutoksen myötä arvioidaan, 
että rankkasateet lisääntyvät n. 20 % vuosisadan 
loppuun mennessä (Suomen ympäristö 31/2008). 
Rankkasateiden valumapiikit kuormittavat huleve-
sijärjestelmiä. Tätä kuormitusta voidaan vähentää 
hulevesiä pidättämällä ja viivyttämällä (Maunula, 
2010). Myös nykyisen lainsäädännön mukaan 
hulevesiä ei tulisi johtaa suoraan viemäriverkon 
kautta vesistöihin, vaan niitä pitää imeyttää, viivyt-
tää ja käsitellä tulva- ja vedenlaatuhaittojen vähen-
tämiseksi (Kasvio ym. 2016). Lisäksi hulevesien 
hallinnan ratkaisuilla voidaan vaikuttaa kuivuuden 
aiheuttamiin riskeihin. Laki tulvariskien hallinnasta 
(620/2010) edellyttää kuntia tekemään hulevesitul-
vista aiheutuvien tulvariskien alustavan arvioinnin 
ja se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. 
Arviointi toteutetaan kuuden vuoden välein. 

Maankäyttö vaikuttaa merkittävästi hulevesien 
laatuun. Asuinalueiden hulevesissä on yleensä run-
saasti bakteereja ja ravinteita, kun taas teollisuus- 
ja liikennealueilta huuhtoutuu enemmän metalleja 

Kuva 5. Kyrönjoen vesistöalu-
eella tehdyn selvityksen (2015) 
perusteella kosteikoiksi mahdolli-
sesti soveltuvia käytöstä poistuvia 
turvetuotantoalueita. Kohteet, 
Lammasneva, Vähä-Hautaneva ja 
Peuranneva, on merkitty karttaan 
punaisina alueina. (Mäenpää, 
2015)

ja myrkyllisiä orgaanisia yhdisteitä. Useimmat ai-
neet huuhtoutuvat vilkkaasti liikennöidyiltä läpäise-
mättömiltä pinnoilta. Hulevesien hallinta tulisi huo-
mioida siis jo maankäytön suunnittelun yhteydessä 
(kts. luku 4.1.1). Suunnittelussa tulisi huomioida 
myös hulevesien riskit teiden rakenteille ja päällys-
teiden kestävyydelle, etteivät toteutetut hulevesirat-
kaisut vaikuttaisi merkittävästi tien- ja radanpidon 
kustannuksiin ja tulvariskeihin.

Suomessa on rakennettu jonkun verran kosteik-
koja hulevesien hallintaan ja niistä on saatu hyviä 
kokemuksia. Suomen ympäristökeskuksen HULE-
hankkeen loppuraportissa (2016) todetaan, että 
myös biosuodatusalueilla oikein rakennettuna on 
positiivinen vaikutus hulevesien puhdistamiseen. 
Kaavoituksessa ja rakentamisessa tulisi ottaa huo-
mioon tulvareitit mm. viheralueet, purot ja ojat. Hu-
levesien hallinta on erityisen tärkeää alueilla, joissa 
on havaittu hulevesitulvariski. Kunnilla on mahdol-
lisuus käyttää Suomen ympäristökeskuksen alus-
tavaa hulevesikarttapalvelua riskialueiden tunnis-
tamisessa. Linkki rekisteröitymiseen alustavan 
hulevesitulvakartan käyttäjäksi on lähetetty kuntien 
sähköpostiosoitteisiin 2.3.2018 ja sitä voi myös tie-
dustella Suomen ympäristökeskukselta (palvelu@
ymparisto.fi, palvelu=hulevesitulvat).

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä ehdottaa, 
että merkittävien tulvariskialueiden kuntien (Vaa-
san, Mustasaaren, Isonkyrön, Seinäjoen tai Il-
majoen) alueella tulisi toteuttaa pilottihankkeena 
vähintään yksi hulevesien hallintaratkaisu, jossa 
huomioidaan tulvariskien ja vesistön kuormituksen 
vähentäminen. Ratkaisun suunnittelussa tulisi huo-
mioida myös muuttuvat ilmasto-olosuhteet.

mailto:palvelu@ymparisto.fi
mailto:palvelu@ymparisto.fi
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Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkaiden 
tulvavesien pidättämiseen liittyvien 
toimenpiteiden selvittäminen (kansallinen 
hanke)

Tulvaryhmä pitää yhtenä merkittävimpänä toimen-
piteenä vesien pidättämisratkaisujen edistämisessä 
kansallisten tukijärjestelmien kehittämistä, niin että 
se tekee vedenpidättämisratkaisut maanomistajille 
houkutteleviksi. Rahoituskanavat tulisi myös olla 
helposti löydettävissä paikallisille toimijoille. Lisäksi 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulisi lisätä ja tie-
toa tulisi olla helposti saatavilla eri toimijoille. Tulva-
ryhmän mukaan kehittämistä varten tulisi toteuttaa 
kansallinen hanke. Lisäksi hankkeessa tulisi selvit-
tää, minkälaiset vedenpidättämistoimenpiteet so-
veltuvat parhaiten erilaisille valuma-alueille ja mistä 
saadaan parhain hyöty tulvariskien hallinnan, ve-
siensuojelun ja luonnonsuojelun näkökulmasta.

Tällä hetkellä rahoitusta toimenpiteiden toteut-
tamiseen voi saada esimerkiksi Kemera-rahoituk-
sesta (metsätalous), maatalouden ympäristökor-
vausjärjestelmän kautta ja valtion avustuksista 
vesiensuojelu-, tulvasuojelu- ja luonnonsuojelu-
hankkeille (mm. vesien suojelun tehostamisohjel-
ma ja HELMI-ohjelma). 

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi touko-
kuussa 2020 suuntaviivat maa- ja metsätalouden 
vesitalouden kehittämiselle. Suuntaviivoissa ko-
rostetaan vesienhallinnan merkitystä osana kestä-
vää maa- ja metsätaloustuotantoa, vesiensuojelua, 
luonnon monimuotoisuuden turvaamista, ilmaston-
muutokseen sopeutumista ja sen hillintää. Syksyl-
lä 2020 alkavan uuden avustushaun tavoitteena 
on edistää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, 
valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja 
toteutusta, sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa 
kuormitusta. Avustettavien toimenpiteiden tulee 
vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista 
muuttuviin vesioloihin kuten pitkäaikaisiin kuivuuk-
siin ja tulviin sekä parantaa maatilatalouden toimin-
taedellytyksiä niin ilmasto- ja ympäristökestävyy-
den kuin kannattavuuden näkökulmasta.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi: 
• Hankkeeseen, joka edistää monihyötyisten 

luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien 
käyttöönottoa. 

• Hankkeeseen, jossa kehitetään tapoja huomioi-
da ympäristö- ja ilmastotavoitteet sekä maape-
rän hiilensidonta osana suometsien ja turvepel-
tojen kestävää vesitaloutta. 

• Hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan 
uusia ja innovatiivisia käytäntöjä, toimintamalle-
ja ja ratkaisuja maa- ja metsätaloussektoreiden 
väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnit-
telussa ja toteutuksessa erilaisten tavoitteiden 
yhteensovittamiseksi. 

Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten 
monipuolisten vesistöhankkeiden edistäminen

Tulvariskien hallinnan asetuksen (659/2010) mu-
kaan tulvariskien hallintasuunnitelmissa tulee huo-
mioida mm. toteutunut ja suunniteltu vesivarojen 
käyttö, hoito ja suojelu sekä luonnonsuojelulain 
(1096/1996) mukaisesti suojellut tai luonnonsuo-
jelutarkoitukseen varatut alueet. Toimenpiteet tulisi 
yhteensovittaa vesienhoitosuunnitelmiin ja vesien-
hoidon toimenpideohjelmiin sisältyvien ympäristö-
tavoitteiden kanssa. Lisäksi ilmastonmuutoksen 
sopeutuminen vaatii, että perinteisten keinojen 
ohella etsitään uusia keinoja monitoiminnallisista 
luontopohjaisista ratkaisuista, jotka samanaikai-
sesti esimerkiksi vähentävät ravinnekuormitusta, 
edistävät maaperän hiilivaraston säilymistä ja ri-
kastavat luonnon monimuotoisuutta (Parjanne ym. 
2020, YM 2016). Kyrönjoen vesistöalueen tulva-
ryhmä katsoo, että vesistössä ja sen valuma-alu-
eella tulisi edistää hankkeita, joilla on monipuolisia 
vaikutuksia koko vesistöalueelle. Hankkeissa tulisi 
huomioida tulvariskien hallinnan lisäksi tavoitteet 
vesistön tilan ja lajiston parantamiseksi sekä alu-
een suojeltujen luontotyyppien säilymiseksi. 

Alla on listattu Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoi-
don toimenpideohjelmaluonnoksen (Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus, 2020) mukaan toimenpiteitä ve-
sien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi: 
• Vesistön ravinne- ja kiintoainepitoisuus tulee 

saada selkeästi alemmaksi. 
• Vesistön happamuuspiikkejä tulee lieventää ja 

samalla pienentää vesistön korkeita metallipitoi-
suuksia niin, että kalakuolemia ei enää esiinny 
ja, että kalasto saadaan palautumaan niihin 
vesistönosiin, jossa se on happamuuden vuoksi 
hävinnyt tai taantunut. 

• Vaelluskalojen (siian, meritaimenen ja nahkiai-
sen) liikkuminen tulee olla mahdollista Kyrönjo-
en pääuomassa ja kaloilla tulee olla riittävästi 
lisääntymisalueita. Latvaosien taimenkantojen 
ja rapukantojen elinmahdollisuuksia on paran-
nettava. 
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• Luonnontilaiset tai sen kaltaiset uomat ran-
tavyöhykkeineen tulee säästää ja niiden tilaa 
tulee parantaa siellä, missä se on mahdollista. 

• Orgaanista kiintoaine- ja humuskuormitusta 
tulee vähentää etenkin valuma-alueen latvoilla. 

• Kalojen elohopeapitoisuudet ylittävät ympäris-
tön laatunormin kaukokulkeuman ja valuma-
alueen ominaisuuksien perusteella tehdyn 
riskiarvon perusteella useissa Kyrönjoen 
vesimuodostumissa. Pitoisuuksien tarkkailua on 
jatkettava. 

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen 
kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen 
edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. soiden 
ennallistaminen ja metsätalouden vesien-
suojelutoimet)
Valumaveden pidättämiseen soveltuvien kohtei-
den suunnittelua ja käyttöönottoa tulee tehostaa 
erityisesti metsätaloudessa, maataloudessa, 
käytöstä poistuvilla turvetuotantoalueilla, suo-
alueilla ja hulevesien hallinnassa. Paikallista 
neuvontaa, koulutusta ja tiedottamista toteute-
taan laajalla yhteistyöllä, jotta tietoa saadaan 
jaettua maanomistajille ja toiminnan harjoittajille. 
Tietoa tarvitaan mm. tukijärjestelmistä ja par-
haimmista menetelmistä. Toimenpiteiden toteu-
tusta voidaan edistää myös hankkeiden kautta 
ja markkinoimalla vedenpidättämisen ratkaisuja 
ensimmäisellä suunnittelukierroksella tehdyssä 
tarkemmassa kartoituksessa löydetyille sovel-
tuville kohteille (Toteuttaja/rahoittaja: Toiminnan 
harjoittajat mm. maa- ja metsätalouden harjoit-
tajat, turvetuottajat, Suomen metsäkeskus ja 
kunnat. Aikataulu: Jatkuva).

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen 
hyödyntäminen vedenpidättämisessä (pilot-
tihanke)
Kyrönjoen vesistöalueella on tehty vuosina 
2014 – 2015 selvitys käytöstä poistuvista turve-
tuotantoalueista ja niiden soveltuvuudesta ve-
den pidättämisalueiksi. Tulvaryhmä katsoo, että 
Kyrönjoen vesistöalueella tulisi toisella suun-
nittelukierroksella edistää pilottihanketta, jossa 
toteutetaan käytöstä poistuvan turvetuotanto-
alueen muuttaminen vesien pidättämisalueeksi. 
(Toteuttaja/rahoittaja: Toiminnan harjoittajat, kun-
ta ja ELY-keskus. Aikataulu: 2022 – 2027).

Hankkeissa on syytä huomioida Kyrönjoen va-
luma-alueen luontoarvot mm. Kyrönjoen jokisuiston 
hoito- ja käyttösuunnitelma ja Kauhanevan-Pohjan-
kankaan hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet ja 
toimenpiteet.

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton 
edistäminen hulevesien käsittelyssä, varas-
toinnissa ja poisjohtamisessa (pilottihanke)
Hulevesien käsittelyllä ja hallinnalla on vaikutusta 
taajama-alueiden paikallisiin tulviin. Lisäksi hule-
vesiratkaisuilla pystytään pidättämään vettä pieni-
muotoisesti valuma-alueella ja näin vaikuttamaan 
vesistön tulvatilanteisiin. Tulvaryhmä katsoo, että 
Kyrönjoen vesistöalueella tulisi toteuttaa pilotti-
hanke, jossa edistetään uudenlaisten menetelmi-
en käyttöönottoa hulevesien hallinnassa. (Toteut-
taja/rahoittaja: Toiminnan harjoittajat, kunta ja 
ELY-keskus. Aikataulu: 2022 – 2027).

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkai-
den tulvavesien pidättämiseen liittyvien toi-
menpiteiden selvittäminen (kansallinen hanke)
Vesien pidättämisen edistäminen tulisi huomioida 
myös valtakunnallisena tavoitteena ja tätä edistä-
mään tulisi saada valtakunnallinen hanke olemas-
sa olevien tukijärjestelmien kehittämistä varten. 
Lisäksi tulisi selvittää tehokkaimpia menetelmiä 
vesien pidättämiseen erilaisissa olosuhteissa ja 
saada tutkittua tietoa eri menetelmien tehosta. 
(Toteuttaja/rahoittaja: Ministeriöt, Syke ja ELY-
keskukset. Aikataulu: 2022 – 2025).

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten mo-
nipuolisten vesistöhankkeiden edistäminen
Kyrönjoen erityispiirteet tulee huomioida myös 
jatkossa valtakunnallisissa ja alueellisissa hank-
keissa, joilla on monipuolisia vaikutuksia koko ve-
sistöalueelle mm. tulvariskien hallinta, vesientila 
sekä luonnonmonimuotoisuus. (Toteuttaja/rahoit-
taja: Ministeriöt, ELY-keskus, jokineuvottelukunta, 
kunnat ja paikalliset toimijat. Aikataulu: Jatkuva).

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvariskien_hal(29159)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvariskien_hal(29159)
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2157
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2157
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4.1.5 Yhteenveto tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä ja niiden 
kehittämisen vaikutuksista

Toimenpide
Teho tulvahait-
tojen vähentämi-
seksi

Kustannukset

Toteutusajankoh-
ta ja toteutuksen 
kesto (suunnittelu-
kausi)

Muuta huomi-
oitavaa

1. Maankäytön suunnittelu:

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin Tehokas alle 0,1 milj. € jatkuva  – 

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevi-
en suositusten päivittäminen merkittävällä 
tulvariskialueella

Tehokas alle 0,1 milj. € 2022–2023  – 

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huo-
mioiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä 
rakennusjärjestyksissä

Erittäin tehokas alle 0,1 milj. € jatkuva  – 

1.4. Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille 
alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien 
ja saneerattavien rakenteiden ohjaus pois 
tulvavaara-alueelta

Tehokas alle 0,1 milj. € jatkuva  – 

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja 
rakennusjärjestyksissä.

Erittäin tehokas alle 0,1 milj. € jatkuva  – 

1.6. Tulvariskien huomioiminen uusien toimin-
tojen lupaprosesseissa ja valvonnassa

Erittäin tehokas alle 0,1 milj. € jatkuva  – 

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyy-
destä ja korotusmahdollisuuksista tulva-
alueilla

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj. € 2022 – 2027 – 

2. Hydrologinen seuranta ja mallintamisen 
kehittäminen:

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotetta-
vuuden kehittäminen 

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj.€ jatkuva  – 

3. Tulvakartoitus:

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon 
jakaminen

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj.€ jatkuva  – 

3.2 Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvaris-
kialueen vahinkokohteiden tarkempi kartoitus

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 milj. € 2022 – 2025  – 

4. Veden pidättäminen valuma-alueilla pieni-
muotoisilla toimenpiteillä:

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen 
kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen 
edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. soiden 
ennallistaminen ja metsätalouden vesien-
suojelutoimet)

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj. € jatkuva Toimenpide 
hyödyttää myös 
vesienhoidon 
tavoitteita

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalu-
een hyödyntäminen vedenpidättämisessä 
(pilottihanke)

Melko tehokas 0,1 – 0,5 milj.€ 2022 – 2027 Toimenpide 
hyödyttää myös 
vesienhoidon ja 
luonnonmoni-
muotoisuuden 
tavoitteita

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton 
edistäminen hulevesien käsittelyssä, varas-
toinnissa ja poisjohtamisessa (pilottihanke)

Melko tehokas alle 0,1 milj. € 2022 – 2027 Toimenpide 
hyödyttää myös 
vesienhoidon 
tavoitteita

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehok-
kaiden tulvavesien pidättämiseen liittyvien 
toimenpiteiden selvittäminen (kansallinen 
hanke)

Välillisesti tehokas 0,1 – 0,5 milj.€ 2022 – 2025 Toimenpide 
hyödyttää myös 
vesienhoidon ja 
luonnonmoni-
muotoisuuden 
tavoitteita

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten mo-
nipuolisten vesistöhankkeiden edistäminen

Välillisesti melko 
tehokas

alle 0,1 milj.€ jatkuva Toimenpide 
hyödyttää myös 
vesienhoidon ja 
luonnonmoni-
muotoisuuden 
tavoitteita
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4.2 Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien ra-
kenteiden suunnittelua ja rakentamista, joiden tar-
koituksena on estää tai vähentää tulvista aiheutu-
via haitallisia vaikutuksia. Pääasiallisia keinoja ovat 
jokien ja purojen perkaukset, rantojen pengerrykset 
ja vesistöjen säännöstelytoimenpiteet (Tulvariski-
työryhmä, 2009).

4.2.1 Kyrönjoen pengerrysalueen 
käytön muutos

Pengerrysalueiden nykyinen käyttö

Kyrönjoen yläosalla on kuusi pengerrettyä aluetta: 
Rintalan, Tieksin, Iskalan, Halkosaaren, Mikinneva 
ja Kitinojan pengerrysalueet sekä Pajuluoman pen-
gerrysalue Seinäjoella (Kuva 6). Pengerrysalueista 
pinta-alaltaan ja varastotilavuudeltaan selvästi 
suurimmat ovat Rintala ja Tieksi. Näiden penger-
rysalueiden varastotilavuuden on arvioitu olevan 
noin 40 milj. m3. Rintalan ja Tieksin penkereiden 
tulvaluukkujen on suunniteltu purkavan tulvilta suo-
jatulle alueelle vettä teoreettisesti maksimissaan 
150 m3/s (Röyskölä ja Ionoja) vedenpinnan ollessa 
Nikkolassa tasolla N43 +40,00 m. Pengerrysalu-
eet on rakennettu vuonna 1965 valmistuneen Ky-
rönjoen vesitaloussuunnitelman perusteella. Pen-
gerrysalueiden tavoitteena on alueen tulvaherk-
kien peltojen suojaaminen usein toistuvilta tulvilta. 
Pengerrysalueiden perustiedot ovat taulukossa 3. 

Taulukko 3. Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden hyötyalueet sekä tulvakynnysten/tulvaluukkujen koko ja korkeustasot. (Lippo 
2013)

Pengerrysalue
Hyötyalue (ha) Tulvaluukkujen koko

(leveys x korkeus)

Tulvakynnysten 
korkeustaso
(N43 m)Pumppaamo/

Tulvaluukku
Rintala 2600

Seinänsuun pumppaamo juoksutus jokeen pumppaamon luukun kautta

Röyskölän tulvaluukku 8 x 4,5 36,10

Seinäjoen säännöstelypato 6 x 5,7 (2 kpl) 34,00

Tieksi 1700

Tieksin pumppaamo juoksutus jokeen pumppaamon luukun kautta

Ionojan tulvaluukku 6 x 4 36,00

Iskala 432

Halkosaari 1030

Halkosaaren pumppaamo juoksutus jokeen pumppaamon luukun kautta

Mikinneva 307

Kitinoja 270

Pajuluoma 800

Pengerrysalueet on aikanaan pyritty mitoittamaan 
niin, että ne suojaavat keskimäärin kerran 20 vuo-
dessa toistuvalta tulvalta, mutta tätä harvinaisem-
malla tulvalla vesi päästetään pengerrysalueille 
tulvaluukkujen ja tulvakynnysten kautta. Tällä jär-
jestelyllä on varmistettu se, ettei toimesta aiheudu 
haittaa yläpuoliselle Ilmajoen taajamalle. Penger-
rysalueiden lisäksi Kyrönjoen vesitaloussuunnitel-
maan kuului tekojärvien rakentaminen korvaamaan 
pengerrysalueiden taakse jäävää tulvavesien va-
rastotilavuutta.
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Kuva 6. Kyrönjoen yläosan pengerrysalueet. 
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Kyrönjoen yläosan pengerrysalueita koskevat lu-
pamääräykset on määritetty Länsi-Suomen ve-
sioikeuden päätöksessä 27.4.1995 (LSVEO Nro 
16/1995/2). Keskeiset pengerrysalueiden käyttöä 
koskevat määräykset ovat seuraavat: 
• Vesi johdetaan tulvakynnysten, pumppaamojen 

ja säännöstelypatojen avulla Tieksin, Rintalan 
ja Halkosaaren pengerrysalueille, kun veden-
pinta ylittää Nikkolan havaintoaseman asteikolla 
lukeman N43 +40,00 m tai Hanhikosken mittaus-
aseman asteikkolukeman 480 cm.

• Lukemien ylittyessä Tieksin, Saarekkalan, 
Seitun, Halkosaaren ja Kiikun pengerrysalueilta 
vettä johtavat pumppaamot on pysäytettävä.

• Mikäli pengerrysalueiden alapuolella Kyrönjo-
essa jäiden tai jonkin muun syyn vuoksi syn-
tyy tai perustellusti voidaan olettaa syntyvän 
huomattavia vahinkoja, luvan saajalla on oikeus 
päästää vettä Tieksin, Rintalan ja Halkosaaren 
pengerrysalueille jo ennen edellä mainittujen 
korkeuksien ylittymistä. 

• Kun vedenkorkeus nousee Seinäjoen säännös-
telypadon yläpuolella korkeuteen N43 + 39,50 m, 
padon luukkuja on avattava ja vettä johdettava 
Seinäjoen alaosaan niin, ettei korkeus ylity. Jos 
vedenkorkeus nousee tasolle N43 + 40,00 m 
ja tulvavahinkojen vähentämiseksi katsotaan 
tarkoituksen mukaiseksi, on vettä juoksutettava 
myös Pajuluoman pengerrysalueelle. 

• Mikäli pengerrysalueiden alapuolella Kyrönjo-
essa jäiden tai jonkin muun syyn vuoksi syn-
tyy tai perustellusti voidaan olettaa syntyvän 
huomattavia vahinkoja, luvan saajalla on oikeus 
avata padon luukkuja jo ennen edellä mainitun 
korkeuden ylittymistä. 

Kyrönjoen pengerrysalueet on suunniteltu niin, että 
tulvavedet päästetään ensin tulvaluukkujen kautta 
Rintalan, Tieksin ja Halkosaaren pengerrysalueille 
ja sen jälkeen tulvakynnysten kautta muille penger-
rysalueille. Syksyllä 2012 ja keväällä 2013 tulva-
vesiä päästettiin tulvaluukkujen kautta pengerrys-
alueille, mutta joen vesi ei ylittänyt tulvakynnyksiä. 
Keväällä 2013 vedenkorkeus Ilmajoella nousi vielä 
78 cm yli Nikkolan tulvarajan, vaikka tulvaluukut 
oli jo avattu. Tämä yllättävä tilanne johtui todennä-
köisesti Nikkolan alapuolella olleesta joen yhtenäi-
sestä jääpeitteestä, joka aiheutti padotusta. Veden-
korkeus Ilmajoen kohdalla laski, kun jääpeite saa-
tiin rikottua.

Pengerrysalueiden käytön mahdollinen 
muutos ja selvitys ravinteiden 
käyttäytymisestä pengerrysalueella 
tulvatilanteessa

Pengerrysalueiden veden varastointikapasiteetti 
saada parhaiten hyödynnettyä tulvavahinkojen pie-
nentämiseen, kun käytettävissä oleva varastointi-
tilavuus voidaan ottaa käyttöön vasta suurimman 
tulvahuipun aikana. Rintalan ja Tieksin pengerrys-
alueiden yläpuolella matalimmat vahinkokohteet 
ovat Ilmajoen keskustassa Sakarintien ja Seppä-
länrannan urheilukentän alueilla. Pengerrysaluei-
den käytön muutoksella pystyttäisiin todennäköi-
sesti vähentämään harvinaisten tulvien vahinkoja 
edellyttäen, että kastuvat kohteet suojataan ylei-
siltä tulvilta. Asutukselle aiheutuvan tulvasuoje-
luhyödyn lisäksi pengerrysalueiden käytön muu-
toksella olisi lisäksi vaikutusta pengerrysalueiden 
maatalouteen, kun satovahingot vähenisivät ja tul-
vavesien pumppauskustannukset pienenisivät. Li-
säksi voidaan olettaa, että kun pengerrysalueen 
käytön muutoksen myötä tulvavesiä päästettäisiin 
entistä harvemmin pengerrysalueille, vesistöön 
päätyisi vähemmän ravinteita ja kiintoaineita. Ky-
rönjoen tulvaryhmä katsoo, että ravinteiden käyt-
täytymisestä pengerrysalueilla tulee tehdä selvitys, 
jossa huomioidaan pengerrysalueiden käytön mah-
dollisen muutoksen vaikutukset. 

Ilmajoen tulvariskien hallinnan yleissuunnitel-
massa (2010) esitetyn alustavan arvion mukaan 
Sakarintien pengerryksen ansiosta vedenpintaa 
voitaisiin nostaa Nikkolan mittausasemalla arviolta 
40 cm eli tasolle N43 +40,40 m. Selvityksiä jatket-
tiin vuonna 2013 diplomityössä (Kyrönjoen yläosan 
tulvapengerrysalueiden käytön optimointi kesä- ja 
syystulvatilanteissa), jossa hyödynnettiin syksyn 
2012 ja kevään 2013 tulvatapahtumia. Näillä mo-
lemmilla kerroilla tulvavesiä päästettiin pengerrys-
alueille ja syksyllä 2012 tulvan sattuessa oli sa-
donkorjuuaika vielä kesken. Diplomityön tuloksena 
saatiin aikaan tutkimusmenetelmä, jolla voidaan 
tutkia optimaalista tapaa johtaa vettä Kyrönjoesta 
tulvapengerrysalueille erilaisissa kesä- ja syystul-
vatilanteissa. Tulosten perusteella näyttää taloudel-
lisesti järkevältä muuttaa pengerrysalueiden käyt-
töä koskevia lupaehtoja.

Pengerrysalueiden käytön muutoksen suunnit-
telua varten on vuonna 2015 perustettu työryhmä, 
johon Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki, Kyrön-
joen yläosan pengerrysyhtiöt ja Etelä-Pohjanmaan 

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201504021223
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201504021223
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201504021223
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ELY-keskus nimesivät edustajansa. Myöhemmin 
kutsuttiin mukaan myös Isonkyrön kunnan edusta-
ja. Työryhmää vetää Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus ja sen keskeisenä tehtävänä on ohjata suunnit-
telua ja sitä varten tarvittavaa jatkoselvittelyä. 

Vuodesta 2016 lähtien on rakennettu Kyrönjoen 
yläosan pengerrysalueiden alueelle virtausmallin-
nusta, jonka avulla on selvitetty mm. pengerrysalu-
eiden varastointikapasiteettia sekä tulvaluukkujen 
ja tulvakynnysten purkauskykyä. Suomen ympä-
ristökeskus on osallistunut selvityksiin laatimalla 
mitoitustulvia ja kehittämällä vesistömallijärjestel-
mään ns. Kyrönjoen tuntimallia. 

Vuosina 2018 ja 2019 on Ilmajoen-Seinäjoen 
merkittävällä tulvariskialueella selvitetty niitä raken-
nuksia, joille syntyy haittaa tulvavedestä. Selvityk-
set on tehty yhteistyössä Ilmajoen kunnan, Seinä-
joen kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa ja niistä 
on laadittu raportit. Selvityksissä on tarkasteltu tar-
kemmin myös Ilmajoen ja Seinäjoen kunnan jäte-
vedenpuhdistamoiden toimintaa tulvatilanteessa. 
Näitä saatuja tietoja hyödynnetään pengerrysalu-
eiden käytön muutoksen suunnittelussa, jotta voi-
daan tunnistaa mahdollisia kiinteistökohtaisia suo-
jauksia tarvitsevat rakennukset ja toiminnot. 

Kyrönjoen pengerrysalueen käytön muutos vaa-
tii muutoksen hakemista nykyiseen vesioikeudelli-
seen lupaan. Tätä varten on tehtävä vielä useita 
lisäselvityksiä, jotta paras mahdollinen vaihtoehto 
voidaan valita. Lisäksi tulee arvioida toimenpiteen 
vaikutukset mm. Kyrönjoen alaosan jäätilantee-
seen sekä Kyrönjoen ja pengerrysalueiden eris-
tysojien penkereiden ja kiinteiden tulvakynnysten 
korotustarpeeseen ja vakavuuteen. Myös SYKEn 
ylläpitämässä vesistömallijärjestelmässä kehite-
tään edelleen Kyrönjoen tuntimallia tulvatilanteiden 
ennustamiseksi.  

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön 
muutoksen suunnittelun loppuunsaattami-
nen ja lupaprosessi
Kyrönjoen pengerrysalueen käytön muutoksen 
suunnittelu aloitettiin tulvariskien hallinnan en-
simmäisellä suunnittelukierroksella ja työtä var-
ten perustettiin työryhmä. Tulvaryhmä katsoo, 
että suunnittelu tulee saattaa loppuun ja aloittaa 
toteutuksen vaatima lupaprosessi. (Toteuttajat: 
Ilmajoen kunta ja Seinäjoen kaupunki, Kyrönjo-
en yläosan pengerrysyhtiöt ja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Aikataulu: 2022 – 2023)

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä 
pengerrysalueella tulvatilanteessa
Hankkeen toteutusta varten tulisi tehdä selvitys 
ravinteiden käyttäytymisestä pengerrysalueilla 
tulvatilanteessa ja mikä vaikutus pengerrysalu-
een käytön muutoksella on tähän. (Toteuttajat: 
Ilmajoen kunta ja Seinäjoen kaupunki, Kyrönjo-
en yläosan pengerrysyhtiöt ja ELY-keskus. Aika-
taulu: 2022 – 2023)

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueen käytön muu-
toksen toteutus
Luvan saamisen jälkeen Kyrönjoen pengerrys-
alueen käytön muutos tulisi toteuttaa. (Toteutta-
jat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja pengerrys-
yhtiöt. Aikataulu: 2023 – 2024)

4.2.2  Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-
Koivulahden matalalla sijaitsevien 
kohteiden paikallissuojaaminen

Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien 
erityiskohteiden ja muiden rakennusten 
paikallissuojaamiseksi kiinteillä tai tilapäisillä 
suojauksilla

Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden merkit-
tävillä tulvariskialueilla ja muilla vesistöalueen tul-
variskialueilla saatetaan tarvita yksittäisten mata-
lalla sijaitsevien kohteiden paikallisia tulvasuojauk-
sia. Kuntien ja kaupunkien tai kiinteistönomistajien 
on syytä harkita kiinteistön paikallissuojausta, mi-
käli kyseessä on erityiskohde ja tulvalla on näin va-
hingollinen vaikutus ihmisen terveydelle ja turval-
lisuudelle, välttämättömyyspalveluille, ympäristölle 
tai merkittävälle kulttuuriperinnölle ja mikäli käy-
tössä ei ole kustannustehokkaampaa vaihtoehtoa 
vähentää kohteen tulvariskiä. Erityiskohteet on tar-
peen suojata tai vähentää niiden tulvariskejä muilla 
keinoilla keskimäärin 1/250 vuodessa toistuva tul-
van tasolle, jotta tulvaryhmän asettamat tavoitteet 
saavutetaan. Tulvaryhmä katsoo, että kuntien ja 
kaupunkien tulisi varautumissuunnitelmaa varten 
laatia selvitys riskikohteiden suojausmahdollisuuk-
sista tai muista keinoista vähentää kohteen tulva-
riskiä. 

Lähtötietoina voidaan käyttää tarkemmista tul-
variskikartoituksista saatuja tietoja. Ilmajoen ja 
Seinäjoen alueilla tarkemmat kartoitukset on teh-
ty vuosina 2018 ja 2019 (Mäkelä 2019, Lintunen 

https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
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ym. 2020). Tarkemmissa kartoituksissa on käytetty 
vahinkotasona keskimäärin 1/100 vuodessa toistu-
van tulvan vedenkorkeuksia. Kartoituksen tulokse-
na selvinneet tulvavaarassa olevat rakennukset on 
eritelty tarkemmin luvussa 6.2 (taulukot 14 ja 15).

Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen

Kohdesuojauksiin on olemassa useita erilaisia to-
teuttamistapoja. Merkittävien tulvariskialueiden 
osalta on myös selvitettävä tulvatilanteessa vesi-
huollon toimintakykyyn vaikuttavia rakenteita, kuten 
tarvetta paineviemäröinnille ja takaiskuventtiileille. 
Erilaisilla pysyvillä tai tulvatilanteessa pystytettä-
villä tulvarakenteilla voidaan suojata vahingoittu-
via kohteita alueilla, joissa maapenkereen raken-
taminen on esimerkiksi tilan ahtauden, maaperän 
ominaisuuksien tai maisemahaittojen takia mahdo-
tonta. Tulvaseinät tai tulvaputket voidaan rakentaa 
pystytettäväksi ainoastaan tulvatilanteessa. Usein 
näiden kustannukset ovat suuremmat kuin esimer-
kiksi maapenkereiden kustannukset. Tulvaseinille 
on myös järjestettävä säilytystilat. Rakennuksia ja 
tontteja voidaan suojata myös kiinteillä tulvaseinillä 
tai -muureilla, joiden rakennusmateriaalina käyte-
tään esimerkiksi tiiliä, kiveä, puuta tai betonia. Py-
syvät tai tulvatilanteessa pystytettävät tulvaseinät 
voidaan myös rakentaa joen rantaan suojaamaan 
suurempia alueita tulvilta. 

Merkittävillä tulvariskialueilla on todennäköistä, 
että tulva toteutuu jossain vaiheessa aiheuttaen 
vahinkoa kiinteistöille, irtaimistolle ja mahdollisesti 
uhkaa myös asukkaiden turvallisuutta. On suosi-
teltavaa varata resursseja hankkimalla ennakkoon 
tulvantorjuntaan käytettävää materiaalia, kuten tila-
päisiä tulvaseiniä, muovia ja esimerkiksi hiekkasäk-
kejä. Lisäksi on huomioitava materiaalin varastointi 

ja kuljetusmahdollisuudet sekä toiminnan vastuu-
henkilöt tulvatilanteissa. Kunta ja pelastuslaitos 
voivat myös tukea kiinteistönomistajaa omaisuu-
den suojaamisessa esimerkiksi hankkimalla hiek-
kaa tai hiekkasäkkejä yhteiseen käyttöön tilapäis-
ten suojauksien tekemistä varten. Lisää kuntien ja 
kaupunkien varautumissuunnitelman laatimisesta 
ja yhteistyöstä kerrotaan luvussa 4.3.1 ja kiinteis-
tön omistajan omatoimisesta varautumisesta tulviin 
luvussa 4.3.2.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslai-
tokset hankkivat tulvariskien hallinnan ensimmäi-
sellä suunnittelukierroksella molemmat 1400 m ns. 
tulvaputkea, jonka käytöstä pelastuslaitoksilla on 
hyvä kokemus vuoden 2018 tulvaharjoituksesta ja 
saman vuoden kevättulvasta (Kuva 7, b). Vedellä 
täytettävä tulvaputki on kevyt sekä helposti liiku-
teltava, kasattava ja varastoitava rakenne, jota voi 
käyttää myös epätasaisessa maastossa. Putki saa-
daan pakattua pieneen tilaan peräkärrypakettina ja 
sitä voi käyttää useita kertoja. Kokemusten perus-
teella tulvaputkea voidaan myös suositella kuntien 
käyttöön. 

Kuva 7. Tulvasuojausesimerkkejä: Kuva vasemmalla: tulvapenkereitä tarvittaessa korottaa lankuilla (Jalasjärvi). Kuva oikealla: Anti 
flood barrier – tilapäinen tulvaseinä. (©LUBAWA) 
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6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien 
erityiskohteiden ja muiden rakennusten pai-
kallissuojaamiseksi kiinteillä tai tilapäisillä 
suojauksilla
Merkittävien tulvariskialueiden kuntien ja kau-
punkien tulisi selvittää tilapäisten tulvaseinämien 
tai pysyvien tulvasuojausten tarvetta merkittä-
vien tulvariskialueiden vahinkokohteiden pai-
kallissuojaamiseksi. Mikäli tulvasuojaus ei ole 
mahdollista, tulisi miettiä muita keinoja kohteen 
tulvariskin vähentämiseksi (mm. varautumisen 
tehostaminen). (Toteuttajat: Tulvariskialueen 
kaupungit ja kunnat, kiinteistönomistajat ja toimi-
jat sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Aika-
taulu: 2022 – 2024). 

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen 
ja/tai pysyvien suojauksien toteuttaminen
Vähimmäismääränä tulvaryhmä esittää yhden 
siirrettävän tulvaseinämäkontin hankkimista 
sekä Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden 
merkittäville tulvariskialueille. (Toteuttajat: Tul-
variskialueen kaupungit ja kunnat. Aikataulu: 
2022 – 2027). 

4.2.3 Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutos

Kyrkösjärven nykyinen säännöstely

Kyrkösjärven tekojärven rakentaminen toteutet-
tiin vesihallituksen toimesta vuosina 1977 – 1982 
osana Kyrönjoen vesitaloussuunnitelmaa. Teko-
järven yhteydessä on n. 10 km patopengertä sekä 
voimalaitospadot. Kyrkösjärven tekojärven patojen 
aiheuttamasta vahingonvaarasta kerrotaan luvussa 
6. Vesi johdetaan tekojärveen Seinäjoesta täyttö-
kanavaa myöten ja takaisin jokeen Seinäjoen Ener-
gia Oy:n omistaman voimalaitoksen kautta tyhjen-
nystunnelia pitkin (Kuva 8).

Kyrkösjärveä säännöstellään seuraavien lu-
papäätösten perusteella: LSVEO 3.3.1977, KHO 
29.8.1978, VYO 18.12.1981 ja LSVEO 12.12.1985 
(muutos). Lupapäätösten mukaan järveä on sään-
nösteltävä seuraavasti:
• Vedenkorkeus altaassa ei saa ylittää sään-

nöstelyn ylärajaa, joka on korkeudella N43 + 
81,25 m eikä alittaa alarajaa, joka on kesä-, 
heinä- ja elokuussa korkeudella N43 + 80,90 m 
ja muuna aikana vuodesta N43 + 79,25 m.

• Lupapäätöksiin sisältyy erinäisiä virtaamiin 
liittyviä ehtoja mm. jääkannen muodostumisen 
ja Seinäjoen luonnonuoman puhtaanapidon 
varmistamiseksi.

Kyrkösjärven säännöstelyn luparajat on esitetty ku-
vassa 9.
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Kuva 8. Kyrkösjärven tekojärven sijainti ja keskeiset vesistörakenteet.
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Kyrkösjärven laskeminen nykyistä alemmaksi saat-
taa vaatia muutoksia voimalaitosrakenteisiin sekä 
järvellä tehtäviä ruoppauksia. Vuonna 2018 tehdyn 
luotauksen perusteella vesiyhteys järven eteläosan 
tulokanavan ja pohjoisessa sijaitsevan vesivoima-
laitoksen välillä säilyisi metrin alempana säännös-
telyn alarajallakin. Lämpövoimalaitoksen toiminnan 
vaatima Kyrkösjärven alin vedenkorkeus on selvi-
tettävä ja huomioitava. Järven pinta olisi tarpeen 
laskea nykyistä alemmaksi vain harvinaisilla tulvilla, 
mutta niiden ennakointiin liittyy tiettyä epävarmuut-
ta. Veden pinnan laskeminen heikentää Kyrkösjär-
ven veden tilaa ja erityisesti talviaikaan laskee ve-
den happipitoisuuden eliöstölle haitalliselle tasolle 
ja aiheuttaa kalakuolemia.

Kuva 9. Kyrkösjärven nykyiset säännöstelyrajat.

Kyrkösjärven säännöstelyn mahdollinen 
muutos

Kyrönjoen merkittävien tulvariskialueiden tulvava-
hinkojen vähentämiseksi Kyrkösjärven säännöste-
lyä voitaisiin tehostaa lisäämällä altaan säännös-
telytilavuutta. Laskemalla allas harvinaisilla tulvilla 
nykyistä alemmaksi, olisi mahdollista saada käyt-
töön arvioitu 3 milj. m³ lisää varastotilaa. Kyrkös-
järven tekojärven nykyisen luvan mukainen sään-
nöstelytilavuus on n. 11 milj. m³. Mikäli järveä las-
kettaisiin vielä n. 1 m nykyistä alarajaa alemmaksi, 
olisi varastotilavuutta mahdollista kasvattaa n. 
14 milj. m³:iin. Yhden metrin veden pinnan lasku 
pienentäisi merkittävästi järven pinta-alaa, joka 
olisi tällöin alarajalla n. 60 ha, kun se nykyisen lu-
van mukaisella alarajalla on n. 240 ha.

Kyrkösjärven varastotilavuuden lisäys ei ole ko-
vin suuri verrattuna esimerkiksi Kyrönjoen vesistön 
suurimpaan säännöstelyaltaaseen, Kalajärven te-
kojärveen, mutta Kyrkösjärven sijainti on otollinen 
pienentämään tulva-aikaista huippuvirtaamaa ala-
puolisella tulvavaara-alueella. Vaikutukset ulottuisi-
vat Ylistaro-Koivulahden merkittävälle tulvariskialu-
eelle asti. Kyrkösjärven täyttökanavan vetokyvyllä 
45 m³/s lisätty varastotila riittäisi pienentämään tul-
vahuippua vajaan vuorokauden ajan nykyistä pi-
dempään.

Kyrkösjärven tekojärven laskeminen nykyi-
sen alarajan alapuolelle edellyttäisi lupamuutok-
sen hakemista aluehallintovirastolta. Kyrkösjär-
vi on luodattu kapeasti itärannalta vuonna 2018. 

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven sännöstelyn 
muutoksen vaatimista perkauksista ja muista 
töistä
Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen vaatimia 
lisäselvityksiä perkauksista ja muista toteu-
tuksen vaatimista toimenpitestä tulisi jatkaa. 
(Toteuttajat: Seinäjoen Energia Oy, Seinäjoen 
kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ai-
kataulu: 2022 – 2024)

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen 
suunnittelu, lupahakemus ja toteuttaminen
Mikäli toimenpiteen toteutukselle ei nähdä estei-
tä, tulisi suunnittelua, lupahakemuksen jättämis-
tä ja toteutusta jatkaa. (Toteuttajat: Seinäjoen 
Energia Oy, Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus. Aikataulu: 2025 – 2027)
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4.2.4 Kyrönjoen alaosan 
tulvasuojelutoimien toteuttaminen

Kyrönjoen alaosan nykyisten 
tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttaminen 

Kyrönjoen alaosa ja suisto ovat tulvaherkkää 
aluetta, jossa tulvaongelmat johtuvat pääosin jää-
padoista. Kyrönjoen suisto on myös yksi Suomen 
laajimmista suistoalueista, joka muodostaa luonto-
arvoiltaan merkittävän kokonaisuuden ja se on si-
sällytetty Natura 2000-ohjelmaan. Alue tunnetaan 
arvokkaana lintuvesikohteena ja suisto on tärkeä 
lisääntymisalue kaloille. Suisto on kuitenkin voi-
makkaasti umpeenkasvanut mm. maakohoamisen 
ja rehevöitymisen vuoksi, ja tarvitsee jatkossa kun-
nostusta. 

Kyrönjoen alaosan ja suistoalueen tulvaongelmi-
en vähentämiseksi etsittiin ratkaisuja laajapohjai-
sessa työryhmässä, joka toimi vuosien 2016 – 2019 
aikana. Työtyhmä ohjasi yleissuunnitelman laa-
timista Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun toi-
menpidevaihtoehtoista. Työryhmä valmisteli sa-
manaikaisesti alueella sijaitsevan Natura-alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman. 

Tulvasuojelua koskevassa selvityksessä kartoi-
tettiin erilaisia tulvasuojelun toimenpidevaihtoehto-
ja ja näistä työryhmä valitsi kuusi toimenpidettä, joi-
ta tulisi ensisijaisesti lähteä jatkotarkastelemaan ja 
edistämään. Työryhmän näkemyksen mukaan on 
tärkeää, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteut-
taa jatkossakin Kyrönjoen alaosalla ja suistoalueel-
la keväisin jääsahauksia, joilla pyritään estämään 
jääpatojen syntymistä (1). Suistoalueen läheisyy-
teen rakennettaessa on otettava huomioon erilaiset 
tulvatilanteet. Alimmissa rakentamiskorkeuksissa 
on huomioitava vesistötulvat, merivesitulvat, jää-
patotulvat ja hulevesitulvat (2). Kyrönjoen alaosalla 
sijaitsevien tulvasuojelurakenteiden kunnosta tulee 
jatkossakin pitää hyvää huolta (3). 

Kyrönjoen alaosan uusien 
tulvasuojelutoimenpiteiden käyttöönoton 
edistäminen 

Vesikasvillisuuden tulvasuojelulliset niitot ja ranta-
metsien raivaukset Björnholmenin alueella ovat tär-
keitä uusia keinoja umpeenkasvaneen maiseman 
hoidossa ja tulvavesien virtauksen parantamisessa 
(4). Tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan 
myös lisätä vesialuetta sekä parantaa kalaston ja 

linnuston elinolosuhteita. Parhaan lopputuloksen 
saamiseksi niitot olisi hyvä toteuttaa mahdollisim-
man monimuotoisina ja useampana vuonna peräk-
käin. Ruoppaaminen Mittigrundin alueella ja Björn-
holmenin eteläpuolisella alueella koetaan tärkeänä 
vaihtoehtona jääpatojen ja niistä aiheutuvien tul-
vatilanteiden helpottamiseksi (5). Ruoppaaminen 
vaatii yksityiskohtaisemman suunnitelman ja vesi-
lain mukaisen luvan. Myös uusien tulvareittien kar-
toittamista kannatettiin (6). Esimerkiksi Matilotsun-
detin alueelle olisi selvityksen mukaan mahdollista 
luoda uusi tulvauoma jääpatotilanteita varten edel-
lyttäen, että veden leviäminen Skånkholmenin alu-
eelle voitaisiin estää.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 
Mustasaaren kunta ja Vöyrin kunta pitivät neuvotte-
lun työryhmän tulvasuojelullisista toimenpide-ehdo-
tuksista. Neuvottelussa sovittiin, että alueen kunnat 
aloittavat tulvasuojelullisten niittojen ja raivausten 
edistämisen alueella. Tavoitteena on, että vuoden 
2020 aikana laaditaan yksityiskohtaisempi suun-
nitelma niitoista ja toteutus tehdään kesällä 2021. 
Niitto on kolmivuotinen ja viimeinen niitto toteute-
taan vuonna 2023.

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuoje-
lutoimenpiteiden toteuttaminen
Kyrönjoen tulvaryhmä katsoo, että Kyrönjoen 
alaosalla tulisi jatkaa nykyisten tulvasuojelutoi-
menpiteiden toteutusta tarpeen mukaan. Erityi-
sen tärkeitä ovat jääsahaus ja jääpatojen rikko-
minen, alimmat rakentamiskorkeussuositukset ja 
penkereiden kunnossapito. (Toteuttajat: Järjes-
tely-yhtiö, kunnat, paikalliset toimijat ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus. Aikataulu: jatkuva)

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelu-
toimenpiteiden käyttöönoton edistäminen
Tulvaryhmä katsoo, että Kyrönjoen alaosalla 
pitäisi aloittaa kiireellisesti hankeet, joilla ediste-
tään seuraavia toimenpiteitä: 1) Tulvasuojelulli-
set niitot ja raivaukset Björnholmenin alueella, 2) 
Mahdolliset ruoppaukset Mittigrundin ja Björn-
holmenin alueilla ja 3) Tulvauomat jääpatoti-
lanteisiin Matilotsundetin alueella. (Toteuttajat: 
Mustasaari ja Vöyri. Aikataulu: 2022 – 2027)

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvariskien_hal(29159)
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4.2.5 Yhteenveto tulvasuojelutoimenpiteiden ja niiden kehittämisen 
vaikutuksista
Toimenpide

Teho tulvahait-
tojen vähentämi-
seksi

Kustannukset
Toteutusajan-
kohta ja toteutuk-
sen kesto

Muuta huomioitavaa

5. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön 
muutos

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön 
muutoksen suunnittelun loppuunsaattaminen 
ja lupaprosessi

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj. € 2022 – 2023

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä pen-
gerrysalueella tulvatilanteessa

Ei vaikutusta alle 0,1 milj. € 2022 – 2023

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muu-
toksen toteutus

Erittäin tehokas 0,5 – 1 milj. € 2023 – 2024

6.Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden 
matalalla sijaitsevien erityiskohteiden paikallis-
suojaaminen

6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien 
erityiskohteiden ja muiden rakennusten 
paikallissuojaamiseksi kiinteillä tai tilapäisillä 
suojauksilla

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj. € 2022 – 2024

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen Erittäin tehokas 0,5 – 1 milj. € 2022 – 2027 Kustannukset voivat 
olla suuremmat, mikäli 
rakennetaan kiinteitä 
suojauksia tai tilapäisillä 
suojauksilla suojattavien 
kohteiden määrä on 
suuri.

7. Kyrkösjärven säännöstelyn muutos 

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven sännöstelyn 
muutoksen vaatimista perkauksista ja muista 
töistä

Välillisesti melko 
tehokas

alle 0,1 milj. € 2022 – 2024

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen 
suunnittelu, lupahakemus ja toteuttaminen

Melko tehokas 0,1 – 0,5 milj. € 2025 – 2027 Mahdolliset haitat luon-
nolle ja vesiympäristölle

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelu-
toimenpiteiden toteuttaminen

Tehokas alle 0,1 milj. € Jatkuva

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoi-
menpiteiden käyttöönoton edistäminen

Tehokas 1 – 5 milj. € 2022 – 2027 Mahdolliset haitat luon-
nolle ja vesiympäristölle
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4.3 Valmiustoimet

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimen-
piteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edis-
tämään tulviin varautumista ja siten vähentämään 
mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös 
tulvatilannetoiminnan suunnittelu ja harjoittelu kuu-
luvat valmiustoimiin. Valmiustoimet sisältävät muun 
muassa tulvaennusteet, varoitusjärjestelmät, en-
nakkotiedottamisen, pelastussuunnitelmat, tulvan-
torjunnan harjoitukset ja omatoimisen varautumi-
sen edistämisen.

4.3.1 Tulvavaroitukset, 
pelastussuunnitelmat, kuntien 
varautumissuunnitelmat, 
yhteistyöverkostojen ylläpito sekä 
tulvatorjunnan harjoitukset

Tulvakeskuksen (Suomen ympäristökeskus ja Il-
matieteen laitos) vesistömalli toimii pohjana val-
takunnallisille vedenkorkeus- ja tulvavaroituksille 
sekä ennusteille. Vedenkorkeus- ja tulvavaroituk-
set annetaan vesistömallin ennusteiden ja havain-
tojen perusteella, erikseen määritettyjen sadanta-, 
vedenkorkeus- ja virtaamatasojen ylittyessä ennus-
teissa tai reaaliaikaisissa havainnoissa. Varoitukset 
ovat kaikkien luettavissa ympäristöhallinnon verk-
kosivuilla www.ymparisto.fi/vesistoennusteet ja li-
säksi ne lähetetään sähköpostitse vesistöalueen 
vesistömallin käyttäjille. 

Ajankohtainen vesitilannekartta varoituksineen 
löytyy myös verkkopalvelusta www.vesi.fi. Myös tä-
hän palveluun vesitilanne- ja karttatiedot tuotetaan 
Tulvakeskuksesta. Tulvakeskus julkaisee lisäksi 
Tulvakeskuksen vesitilanne viranomaisille -tiedo-
tetta, joka lähetetään viranomaistilaajille tarpeen 
mukaan. Kyrönjoen pengerrysalueilla on myös 
käytössä tekstiviestipohjainen tulvavaroituspalve-
lu, josta kerrotaan enemmän luvussa 2.3.

Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueelle

Tulvatilannetoimintaan liittyvien harjoitusten järjes-
tämisvastuusta on säädetty valtioneuvoston ase-
tuksella pelastustoimesta (VNA 407/2011). Asetuk-
sen mukaan aluehallintoviraston ja alueen pelas-
tustoimen tehtävänä on järjestää pelastustoimen 
alueiden ja pelastustoimeen osallistuvien muiden 

viranomaisten yhteistoimintaa edistäviä väestön-
suojelu- ja suuronnettomuusharjoituksia. Nykyisen 
menettelyn mukaisten paikallisten tulvantorjunta-
harjoitusten lisäksi jatkossa on syytä säännöllisesti 
järjestää koko vesistön kattavia erityisesti säännös-
telyjen käyttöön ja muihin tulvien ehkäisykeinoihin 
ja valmiustoimiin keskittyviä harjoituksia, joissa har-
joitellaan ennusteiden ja varoitusjärjestelmien tul-
kintaa sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä tul-
vien ehkäisemiseksi.

Tulvaharjoituksissa voidaan harjoitella ennak-
koon varautumista ja tulvatilanteessa toimimista 
ja sitä kautta tuoda esille kehittämistarpeet tositi-
lannetta varten. Merkittävillä tulvariskialueilla tulisi 
järjestää tulvaharjoitus vähintään kerran suunnit-
telukaudella. Kunnat ja pelastuslaitokset sekä va-
paaehtoiset, kuten yhdistykset, vapaapalokunta ja 
järjestöt, voisivat järjestää valmiusharjoituksia tai 
näytöksiä, joiden avulla varmistetaan suojaustoi-
minnan toimivuutta laajoissa tulvatilanteissa. Kiin-
teistön omistajille ja muille tulva-alueen toimijoille 
voidaan myös jakaa tietoa omaisuuden suojaami-
sesta ja pumppauksesta yhdessä muiden tulvia 
käsittelevien oppaiden ja tiedottamisen kanssa. 
Tulvaryhmä ehdottaa myös vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun ja muun vapaaehtoistoiminnan yhteistä 
harjoitusta tulvien jälkitoimista.

Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien 
kuntien varautumissuunnitelman laatiminen ja 
päivittäminen tulvia varten

Merkittävien tulvariskialueiden kunnat ja kaupun-
git (Ilmajoki, Seinäjoki, Isokyrö, Vaasa ja Musta-
saari) laativat tai päivittävät tulvariskialueen osalta 
varautumissuunnitelman tulvia varten. Lisäksi suo-
sitellaan päivittämään tulviin ja muihin onnetto-
muustilanteisiin liittyviä tärkeitä yhteystietoja vä-
hintään kerran vuodessa. Varautumissuunnitelma 
auttaa toimi maan nopeasti ja järjestelmällisesti 
tulvatilantees sa ja sen jälkeen. Seuraavassa esi-
tetään erityisesti kunnille suunnattuja varautumis-
suosituksia:

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
http://www.vesi.fi
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Tulva-alueen kunnille ja kaupungeille suositellaan myös omatoimisen varautumissuunnitelman laa-
timista. Varautumissuunnitelma auttaa toimimaan nopeasti ja järjestelmällisesti tulvatilanteessa ja 
sen jälkeen. Seuraavassa esitetään erityisesti kunnille suunnattuja varautumissuosituksia: 
• Varautuminen hulevesitulviin, esimerkiksi: 

• Hulevesitulvariskikartoitus ja mahdollinen strategia hulevesitulvien hallitsemiseksi. 
• Kaavoitus ja rakentaminen ja mm. Suomen kuntaliiton Hulevesiopas, 2012 ja Porin kau-

pungin rankkasadetulvaan ja sitä vastaaviin tilanteisiin varautumista selvittäneen työryh-
män loppuraportti, 2009) 

• Ilmastonmuutoksen huomioiminen, esimerkiksi sade – ja hulevesiverkon rakentamisessa 
varaudutaan ilmastonmuutokseen ja mitoitetaan viemärit nykyistä huomattavasti suurem-
mille vesimäärille. 

• Varautuminen vesistötulviin, esimerkiksi:
• Tarkempi selvitys kastuvista kohteista ja mahdollisesta suojaustarpeesta tai muista keinois-

ta vähentää kohteen tulvariskiä.
• Suojausmateriaalin hankinta etukäteen.
• Suunnitelma tarvittavista puhdistustoimenpiteistä.

• Yhteistyön kehittäminen viranomaisten välillä, esimerkiksi: 
• Kunnan/kaupungin kannattaa osallistua tulvaryhmätyöskentelyyn ja muuhun mahdolliseen 

yhteistyöhön ja harjoituksiin tulvatilanteissa toimivien viranomaisten kanssa. 
• Kunta/kaupunki yhteistyössä ELY-keskuksen, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa laatii 

suunnitelman hälytysajoneuvojen ja mahdolliseen evakuointiin tarvittavan kaluston kulku-
reiteistä tulvatilanteessa sekä tarvittavista väistötiloista. 

• Kehitetään yhteistyöverkostoa yritysten, toisten kuntien ja pelastuslaitoksen kanssa tulva- 
ja hätätilanteita varten (esim. konevuokraamot ja -urakoitsijat sekä kuivatuspalvelut). 

• Sähkönjakelun turvaaminen tulvatilanteessa: Varautumisessa otetaan riittävän aikaisessa 
vaiheessa huomioon muuntajien ja muiden sähkönjakelun kannalta keskeisten kohteiden ja 
laitteistojen suojaustarve. 

• Selvitetään henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä avustusta tulvatilanteessa 
• Kunnan tulisi välittää tietoa varautumissuunnitelman olemassa olosta ja sen sisällöstä asukkail-

le ja muille toimijoille. 
• Varautumissuunnitelman toimivuutta testataan käytännössä ja pidetään ajantasaisena. 
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Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelman 
ylläpito

Kyrkösjärven tekojärven patorakenteet luokitellaan 
1-luokan padoksi. Patoturvallisuuslain (494/200) 
pykälän 12 mukaan padon omistajan tulee laatia 
ja pitää ajan tasalla suunnitelma toimenpiteistä 
1-luokan padon onnettomuus- ja häiriötilanteissa. 
Turvallisuussuunnitelman perustana on vahingon-
vaaraselvitys. Valtioneuvoston asetuksen patotur-
vallisuudesta (319/2010 7 §) mukaan padon turval-
lisuussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet häiri-
ötilanteissa onnettomuuden ehkäisemiseksi sekä 
vahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi pa-
dolla, toimenpiteet ihmisten, omaisuuden ja ympä-
ristön suojaamiseksi onnettomuudelta sekä toimen-
piteet onnettomuuden ilmoittamiseksi. Suunnitel-
massa esitetään myös onnettomuuden torjuntaan 
varattava materiaali ja kalusto sekä käytettävissä 
oleva henkilöstö. Tulvaryhmä pitää tärkeänä, että 
Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelmaa pide-
tään yllä jatkossakin.

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjan-
maan ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueelle
Tulvaharjoituksissa voidaan harjoitella ennak-
koon varautumista ja tulvatilanteessa toimimis-
ta ja sitä kautta tuoda esille kehittämistarpeet 
tositilannetta varten. Merkittävillä tulvariskialueilla 
tulisi järjestää tulvaharjoitus vähintään kerran 
suunnittelukaudella. Kunnat ja pelastuslaitokset 
sekä vapaaehtoiset, kuten yhdistykset, vapaa-
palokunta ja järjestöt, voisivat järjestää valmius-
harjoituksia tai näytöksiä, joiden avulla varmis-
tetaan suojaustoiminnan toimivuutta laajoissa 
tulvatilanteissa. Kiinteistön omistajille ja muille 
tulva-alueen toimijoille voidaan myös jakaa tietoa 
omaisuuden suojaamisesta ja pumppauksesta 
yhdessä muiden tulvia käsittelevien oppaiden 
ja tiedottamisen kanssa. Tulvaryhmä ehdottaa 
myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja muun 
vapaaehtoistoiminnan yhteistä harjoitusta tulvien 
jälkitoimista. (Toteuttajat: Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjan-
maan pelastuslaitokset, Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus, kunnat sekä muut paikalliset toimijat. 
Aikataulu: 2022 – 2027).

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien 
kuntien ja kaupunkien varautumissuunnitel-
man laatiminen ja päivittäminen tulvia varten.
Tulvaryhmä suosittelee, että merkittävien tul-
variskialueiden kunnat ja kaupungit laativat tai 
päivittävät tulvariskialueen osalta varautumis-
suunnitelman tulvia varten. Lisäksi suositellaan 
päivittämään tulviin ja muihin onnettomuustilan-
teisiin liittyviä tärkeitä yhteystietoja vähintään 
kerran vuodessa. (Toteuttajat: Tulvariskialueiden 
kunnat. Aikataulu: jatkuva).

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunni-
telman ylläpito
Tulvaryhmä katsoo, että Kyrkösjärven padon tur-
vallisuussuunnitelmaa tulisi pitää yllä jatkossakin. 
(Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja 
Seinäjoen energia. Aikataulu: jatkuva).

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen
Tulvaryhmä katsoo, että eri toimijoiden yhteistyö-
tä tulee ylläpitää laaja-alaisesti ja alueella tulee 
järjestää yhteistyötilaisuuksia. Tulvariskialueella 
toimivien yritysten tulvariskitietoutta lisätään tie-
dottamalla ja opastamalla omatoimiseen varautu-
miseen. (Toteuttajat: Paikalliset toimijat, ELY-kes-
kus, kunnat ja pelastuslaitos. Aikataulu: jatkuva).

Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

Tulva-alueella on monenlaisia erilaisia toimijoita, 
kuten yrityksiä ja yhdistyksiä. Ylläpitämällä laaja-
alaisesti alueen eri toimijoiden yhteistyötä ja järjes-
tämällä yhteistyötilaisuuksia voidaan lisätä tulvaris-
kialueella toimivien yritysten tulvariskitietoutta. Sa-
malla voidaan tiedottaa ja opastaa omatoimiseen 
varautumiseen. Olisi myös tärkeää, että kunnat in-
formoivat uusia tulva-alueelle tulevia toimijoita tul-
viin varautumisesta ja mahdollisesta tulvariskistä. 
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4.3.2 Omatoiminen varautuminen

Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen

Tulvariskialueella toimivien ja asuvien ihmisten 
tulee omatoimisesti varautua tulviin ja pienen-
tää tulvariskiä. Vaikka tulvariski olisikin harvinai-
nen, täytyy riskiin varautua yhtä lailla kuin muihin 
omaisuutta ja henkeä uhkaaviin riskeihin, kuten 
esimerkiksi tulipaloon. Lähtökohtana on, että kan-
salainen tai tulvariskialueella toimiva taho (esim. 
yritys) tunnistaa kiinteistönsä sijaitsevan tulva-alu-
eella. Kiinteistönomistaja on pelastuslain mukaan 
velvollinen huolehtimaan omaisuudestaan omatoi-
misesti. Tämän mahdollistamiseksi tiedotusta tu-
lisi tehostaa toimijoille ja asukkaille mm. viestinnän 
ja yhteistyötilaisuuksien avulla (kts. luvut 4.3.1 ja 
4.4.1). Lisäksi tulvariskialueelle sijoittuvaa uutta ra-
kentamista ja uutta toimintaa pystytään ohjaamaan 
ja opastamaan maankäytönsuunnittelun keinoin ja 
lupaprosessien avulla (kts. luku 4.1.1). 

Jos asuu, harjoittaa elinkeinoa tai omistaa omai-
suutta tulva-alueella kannattaa laatia varautumis-
suunnitelma tulvia ja muita omaisuutta tai henkeä 
uhkaavia riskejä varten. Varautumissuunnitelma 
auttaa toimimaan nopeasti ja järjestelmällisesti 
tulvatilanteessa ja sen jälkeen. Varautumissuun-
nitelman laatimista suositellaan myös yhteisöille. 
Esimerkiksi kyläyhteisö tai taloyhtiö voi hyötyä yh-
teistyöstä tulvavahinkojen torjumisessa. Tulvaryh-
mä katsoo, että kunnat voivat antaa ohjeita varau-
tumisesta ja varautumissuunnitelman laatimisesta, 
mikäli tulvariskialueelle suunnitellaan uutta toimin-
taa tai asutusta. Toimijoille kannattaa jakaa tietoa 
esimerkiksi ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelus-
ta sekä julkaisuja omatoimisesta varautumisesta ja 
varautumissuunnitelman laatimisesta (mm. Pienta-
lon tulvaturvallisuusopas). Lisäksi pelastuslaitos ja 
kunta voivat tukea kiinteistönomistajaa omaisuu-
den suojaamisessa esimerkiksi hankkimalla hiek-
kaa tai hiekkasäkkejä yhteiseen käyttöön tilapäis-
ten suojauksien tekemistä varten (kts. luku 4.2.2). 
Myös taloyhtiöiden suositellaan hankkivan yhteis-
käyttöön pumppuja ja materiaalia suojausten teke-
mistä varten. Suojausapua voidaan järjestää mm. 
VAPEPA:n kautta asukkaille, joilla ei ole mahdolli-
suutta itse suojata omaisuuttaan. Yhteistyön ylläpi-
tämistä kuvataan tarkemmin luvussa 4.3.1.

Kysely kotitalouksille tulvariskien 
huomioimisesta ja tulviin varautumisesta

Tulvaryhmä katsoo, että pientalon paloturvallisuu-
den itsearvioinnin yhteydessä voidaan myös edis-
tää tulvariskialueen kiinteistönomistajien omatoi-
mista varautumista tulvatilanteisiin. Pientalon pa-
loturvallisuuden itsearviointi kohdistuu vuosittain 
vaihtuvalle alueelle ja se käsittää aina noin 10 % 
koko asuinrakennuskannasta. Yksittäisessä kiin-
teistössä itsearviointi suoritetaan kymmenen vuo-
den välein. Itsearvioinnissa pelastuslaitos lähet-
tää kiinteistölle itsearviointiaineiston, joka sisältää 
Pientalon paloturvallisuus -opasvihkon ja tarkas-
tuslomakkeen sekä saatekirjeen ja palautuskuoren. 
Lomake tulee toimittaa takaisin pelastuslaitokselle 
kuukauden kuluttua lähettämisestä. (Pohjanmaan 
pelastuslaitos, 2020). Mikäli kiinteistö on tulvaris-
kikartoituksissa määritetty tulvariskikohteeksi, voi-
daan kyselyn yhteydessä pyytää myös vastaajaa 
arvioimaan varautuminen tulvatilanteeseen vas-
taavan itsearviointilomakkeen avulla. Samassa yh-
teydessä voidaan jakaa tietoa omatoimisesta va-
rautumisesta ja kiinteistönomistajan vastuusta esi-
merkiksi Pientalon tulvaturvallisuusoppaan (2015) 
avulla. Arviointilomakkeen laadinta ja tiedotus voi-
daan toteuttaa yhteistyössä pelastuslaitosten, kun-
tien ja ELY-keskuksen kanssa.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
https://www.doria.fi/handle/10024/99131
https://www.doria.fi/handle/10024/99131
https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/palvelut/valvonta/pientalojen-paloturvallisuuden-itsearviointi/
https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/palvelut/valvonta/pientalojen-paloturvallisuuden-itsearviointi/
https://www.doria.fi/handle/10024/99131
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10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautu-
minen tulvatilanteeseen ja varautumissuun-
nitelman laatiminen
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä katsoo, 
että tulvariskialueiden toimijoiden tulisi selvittää, 
onko heillä tulva-alueilla tulvilla mahdollises-
ti vahingoittuvaa omaisuutta. Toimijoiden tulisi 
varautua tulvatilanteisiin selvittämällä vakuutus-
turvansa sekä mahdollisuutensa varautua tulviin 
ja vähentää tulvariskejä omatoimisesti. Tulvaryh-
mä suosittelee, että tulvariskialueiden keskeiset 
toimijat laativat henkilökohtaisen varautumis-
suunnitelman tulvia varten. Mikäli tulvariskialu-
eelle suunnitellaan uutta toimintaa, tulisi kunnan 
antaa toimijalle ohjeita varautumisesta tulvatilan-
teeseen ja suositella varautumissuunnitelman 
laatimista. (Toteuttajat: kiinteistön omistajat ja 
muut paikalliset toimijat sekä kunnat ja kaupun-
git. Aikataulu: jatkuva). 

10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huo-
mioimisesta ja tulviin varautumisesta
Tulvaryhmä katsoo, että pelastuslaitosten kotita-
louksille lähetettävän paloturvallisuuden itsear-
vioinnin yhteydessä tulisi jakaa myös ohje ja ky-
sely omatoimisesta varautumisesta tulviin, mikäli 
kotitalous sijaitsee tulvariskialueella tai raken-
nukselle on tunnistettu tulvariski tarkemmissa 
kartoituksissa. (Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus, kunnat, kaupungit ja pelastuslaitos. 
Aikataulu: 2022 – 2023).

4.3.3 Ennakoivat tulvantorjuntatoimet 

Säännöstelyn kehittäminen 

Vesitilanteen ja tulvaennusteiden seurannan sekä 
tehtyjen hydrologisten havaintojen perusteella voi-
daan tiettyjä tulvariskejä vähentää ennakoivilla 
tulvantorjuntatoimilla. Tällaisia keinoja on mm. 
paksuksi muodostuneiden jokijäiden sahaus jää-
patoherkissä kohteissa ja hyydepuomien käyttö 
jääkannen syntymisen helpottamiseksi. Erityisesti 
keväisiin lumensulamistulviin varaudutaan teke-
mällä tulvavesille tilaa säännösteltyihin järviin ja te-
kojärviin.

Kyrönjoen vesistöalueella säännösteltyjä järviä 
ovat Kalajärven tekojärvi, Kyrkösjärven tekojärvi, 
Pitkämön tekojärvi, Liikapuron tekojärvi, Seinäjärvi 
ja Kotilammin tekojärvi.

Keväisiin lumensulamistulviin varaudutaan vuo-
sittain laskemalla tekojärvien ja säännösteltyjen jär-
vien pintaa alas, eli tekemällä niihin tilaa tulvavesiä 
varten. Suurilla tekojärvillä ja Kyrönjoen säännös-
tellyillä luonnonjärvillä vedenpinnan lasku aloite-
taan lupapäätösten mukaisesti kuukausia ennen 
arvioitua kevättulvaa. Taso, jolle järven pinta las-
ketaan, määritetään lumenvesiarvojen ja vesistö-
mallin ennusteiden perusteella ja sitä tarkennetaan 
kevään edetessä. Nopeammin syntyviin rankka-
sadetulviin ei tällä keinolla ehditä täysimääräisesti 
vaikuttaa, sillä tilan tekeminen järviin kestää yleen-
sä viikkoja. Kevätkauden ulkopuolella tekojärvien 
vedenkorkeutta pidetään usein melko lähellä ylä-
rajaa. Varsinkin virkistyskäytön kannalta toivotaan 
kesäkaudella lähellä säännöstelyluvan mukaista 
ylärajaa olevaa mahdollisimman tasaista veden-
pintaa. Tekojärvillä on pohdittu järven pinnan pitä-
mistä kesäkaudella jatkuvasti nykyistä alempana, 
jolloin järven varastotila olisi käytettävissä myös 
kevättulvan ulkopuolella. Tällaisella muutoksella 
olisi merkittäviä vaikutuksia mm. virkistyskäyttöön, 
voimatalouteen ja vesien tilaan. Jos muiden käyt-
tömuotojen kanssa päästäisiin asiasta yhteisym-
märrykseen, niin mahdollisesti Kyrönjoen tekojär-
vien vedenpinnan pysyvästä laskemista olisi apua 
poikkeavissa tulvatilanteissa. Kyrönjoen tekojärvi-
en säännöstelyrajat vuonna 2020 voimassa olevi-
en lupaehtojen mukaan ovat taulukon 4 mukaiset. 
Tekojärvien säännöstelyä koskevat lupaehdot ovat 
osin vaikeaselkoisia ja painottuvat vain kevättulvi-
en torjuntaan. Tältä osin säännöstelyn lupaehtojen 
tarkistus ja sopeuttaminen ilmastonmuutokseen voi 
olla tarpeen.
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Taulukko 4. Kyrönjoen vesistöalueen tekojärvien säännöstelyrajat vuonna 2020.

Tekojärvi Yläraja 1.1. – 31.12. Alaraja 1.9. – 31.5. Alaraja 1.6. – 31.8. Muuta huomioitavaa

Kalajärvi N43 +105,50 m N43 +99,00 m N43 +105,00 m Minimivirtaama: 
Seinäjoen ja Kihniänjoen yhtymäkoh-
dassa 0,7 m³/s
Kalaluomaan on 0,01 m³/s
Seinäjoen säännöstelypadolta on 0,05 
l/s (käytännössä kesäaikaan sopimuk-
sen perusteella suurempi)

Kyrkösjärvi N43 +81,25 m N43 +79,25 m N43 +80,90 m Minimijuoksutus Seinäjoen vähäveti-
seen uomaan:
1.10. – 31.5. 0,1 m³/s ja 
1.6. – 30.9. 0,9 m3/s

Pitkämö N43 +68,50 m,
saa ylittää max. 25 cm:llä 
enintään 14 vrk ajan 
tuulista ja poikkeuksellisen 
suurista sateista tai muista 
säännöstelystä riippumat-
tomista tekijöitä johtuen

N43 +58,50 m,
rantasortumavaaran 
vuoksi ei voida todelli-
suudessa laskea näin 
alas

Noudattaa rajaa, joka 
saadaan vetämällä 
suora viiva seuraavina 
ajankohtina olevien kor-
keuslukemien kautta: 
1.6. N43 +68,00 m ja
31.8. N43+67,50 m

Minimivirtaama:
altaan alapuolella Kyrönjoessa 2 m3/s, 
kun tulovirtaama on min. 2 m3/s, ja 
kun tulovirtaama on tätä pienempi, on 
minimivirtaama 0,75 x tulovirtaama 
lisättynä 0,5 m3/s
Kauhajoen ja Jalasjoen säännöstely-
padoilta 50 l/s karjan laidunkautena

Tekojärvi Yläraja 1.4. – 30.1. Yläraja 30.1. – 1.4. Alaraja 1.1.-31.12 Muuta huomioitavaa

Liikapuro N43 +133,00 m, 
saa ylittää 25 cm:llä, silloin, 
kun se on tarpeen alajuok-
sun tulvatilanteen helpotta-
miseksi tai poikkeuksellis-
ten sääolosuhteiden takia, 
max. 14 vrk ajan

Noudattaa seuraavien 
taitepisteiden kautta 
kulkevaa murtoviivaa:
30.1. N43 +133,00 m, 
1.3. N43 +132,75 m ja 
1.4. N43+133,00 m

N43 +130,50 m Juoksutus normaalitilanteessa enin-
tään 2 m3/s (tulvatilanteeseen liittyviä 
poikkeuksia)
Minimivirtaama 50 l/s

Alla olevassa listassa kerrotaan Kyrönjoen lähivuo-
sien perusparannushankkeet:
• Kyrönjoen pengerrysten perusparannus

• Penkereiden korotus
• Pumppaamojen perusparannus, mm. Tiek-

sin pumppaamo 
• Rengon padon perusparannus
• Kiikun sillan ja säännöstelypadon rakentei-

den kunnostus
• Kalajärven täyttökanavan penkereiden kunnos-

tus
• Kalajärven täyttökanavan siltojen kunnostus 

• Peränevantien silta
• Järvitien silta
• Palonevan silta

• Seinäjoen keskiosan pumppaamojen peruskun-
nostus

• Ojaluoman pumppaamo
• Mattilannevan pumppaamo
• Salon pumppaamo
• Karvalammin pumppaamo

Tekojärvien varastotilan hyödyntämisessä on huo-
mioitava, että varastotilalla on vaikutusta lähinnä 
juuri järven alapuolella oleville tulvariskialueille. 
Vähäjärvisillä alueilla, kuten Kyrönjoen yläosalla, 
varastotilavuus on melko pieni ja tulvavedet tule-
vat siellä nopeammin maastosta ojia myöten vesis-
töön, jolloin tulvat saattavat olla rajumpia. Veden 
kulun hidastamiseksi suunnitelluista vedenpidätys-
alueista on kerrottu luvussa 4.1.4.

Kyrönjoen pengerrysalueiden ja muiden 
vesistörakenteiden kunnossapito

Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden avulla es-
tetään vedenpinnan nousu haitalliselle tasolle Il-
majoen ja Seinäjoen alueilla. Pengerrysalueista 
on kerrottu tarkemmin liitteen 1 luvussa 2 (Kuvaus 
vesivarojen käytöstä). Suurella tulvalla vesi pääs-
tetään purkautumaan jokipengerryksiin rakennet-
tujen tulvaluukkujen ja ylisyöksykynnysten avulla 
pengerrysalueille. Pengerrysalueen penkereiden ja 
pumppaamojen kunnossapito kuuluu ennakoiviin 
tulvatorjuntatoimiin. Lisäksi muita vesistörakenteita 
tulisi kunnossapitää säännöllisesti. 
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Selvitys Kalajärven säännöstelyn 
ylärajan ylitysoikeuden muuttamisesta 
(poikkeuksellisissa) tulvatilanteissa

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä on esittänyt 
Kalajärven tekojärven säännöstelyn ylärajan tulva-
aikaisen ylitysoikeutta muutettavaksi siten, että 
etenkin poikkeuksellisissa tulvatilanteissa ylitys-
oikeus olisi nykyistä joustavampi ja mahdollisesti 
myös suurempi. Säännöstelyn ylärajan ylitysoikeu-
den muutoksella pyritään lisäämään Kalajärven tul-
vanaikaista varastointikapasiteettiä ja siten helpot-
tamaan Kalajärven alapuolisen vesistönosan tulva-
tilannetta. Nykyisessä säännöstelyluvassa olevan 
ylitysoikeuden sitominen kevättulvalla vedenkor-
keuteen Munakan Rautatiesillalla ja muina vuoden-
aikoina Jouttikosken vedenkorkeuteen hankaloittaa 
ylitysoikeuden käyttämistä tulvatilanteessa.

Muiden ennakoivien 
tulvantorjuntatoimenpiteiden kehittäminen

Jään paksuuden kehittymistä seurataan keväi-
sin tekemällä jäänpaksuusmittauksia jääpatoher-
killä jokiosilla. Mikäli jää on tavallista paksumpaa, 
voidaan tehdä jäänsahauksia helpottamaan jään 
purkautumista riskialueilla. Jäänsahauksessa on 
tunnettava tarkoin vesistön käyttäytyminen, jottei 
sahauksilla aiheuteta vahinkoa alapuolisessa ve-
sistössä. Jäänsahauksia ei kuitenkaan voida tehdä 
kivisissä koskipaikoissa tai liian ohuilla jäillä. ELY-
keskuksilla on Suomessa käytössään kaksi jäänsa-
hauskonetta, jotka kiertävät keväisin eri vesistöissä 
etelästä pohjoiseen päin. Mikäli kevät ja lumensu-
lamiskausi alkavat lähes samanaikaisesti eri puo-
lilla Suomea, ei jäänsahauskone ehdi kaikkiin tar-
vittaviin kohteisiin. Jääkannen on oltava riittävän 
vahva (mielellään yli 50 cm teräsjäätä) kantaak-
seen nykyisin käytössä olevia jäänsahauskoneita. 
Kehittämistarvetta on erityisesti kevyelle jääsa-
hauslaitteelle, jolla voitaisiin liikkua myös ohuem-
malla jäällä kuin 50 cm. 

Pohjanmaan joilla on monina vuosina aiheut-
tanut ongelmia se, että niissä sulaminen alkaa 
yleensä vesistön latvaosilta, jolloin jokisuu merel-
lä saattaa vielä olla umpijäässä eivätkä tulvavedet 
ja mahdolliset jäälautat pääse vapaasti purkautu-
maan mereen. Joinain vuosina merijään rikkomi-
sessa mm. Kyrönjoen suistossa on käytetty ilma-
tyynyaluksia, jotka ovat potkureillaan rikkoneet 

haurastunutta jäätä jääpatojen estämiseksi. Lisäk-
si jäiden viipymäaltaat voisivat vähentää jääpatojen 
aiheuttamien ongelmia. Tällaisia jäiden viipymäal-
taita vaatii tarkempaa selvitystä.

Hyydepatoja ja niistä syntyviä tulvia esiintyy vuo-
laasti virtaavissa vesissä sään nopeasti kylmetes-
sä. Alijäähtyvä vesi muodostaa virtaavaan veteen 
jääkiteitä ja sohjoa, joka tarttuu uoman pohjakiviin 
ja jääkannen alle ja tukkii siten uomaa ja nostaa ve-
sipintaa. Hyydettä syntyy etenkin alkutalvesta sään 
jäähtyessä nopeasti kovaksi pakkaseksi. Myös ko-
va tuuli ja lumisade myötävaikuttavat hyyteen syn-
tymiseen. Hyyteen syntyminen lakkaa, kun jokeen 
on muodostunut suojaava jääkansi. Jääkannen 
syntymistä voidaan helpottaa pintavirtausta hidas-
tavilla jokeen asetettavilla hyydepuomeilla ja -köy-
sillä sekä pienentämällä joen virtaamaa yläpuo-
listen järvien ns. jäätymisajolla, jolloin juoksutusta 
pienennetään väliaikaisesti.

Hyyteen syntymistä on periaatteessa mahdol-
lista ennustaa mallilaskennan avulla, jolloin hyy-
deongelmiin voidaan varautua ennakolta. Hyyteen 
syntymisen mallintamista varten tarvitaan kuitenkin 
tarkkaa havainto- ja ennustetietoa niin joen virtaa-
masta, ilman lämpötilasta kuin veden lämpötilas-
takin. Veden lämpötilan havaintopaikkoja on Suo-
messa varsin vähän, eivätkä ne yleensä sijaitse 
jokivesissä, joten hyyde-ennustemalleja ei ole juu-
rikaan käytössä. Hyyde-ennustemalleja olisi kui-
tenkin syytä kehittää varsinkin sellaisille vesistön 
osille, joilla hyydetulvat voivat aiheuttaa merkittäviä 
vahinkoja.
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11.1 Säännöstelyn kehittäminen
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä pitää enna-
koivia tulvantorjuntatoimia erittäin tarpeellisena. 
Kyrkösjärven, Pitkämön, Seinäjärven, Liikapuron 
ja Kalajärven avulla voidaan vaikuttaa merkittä-
västi vesistön tulvatilanteeseen. Alueelle on syy-
tä jatkaa säännöstelyn kehittämistä. (Toteuttajat: 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja voimayhtiöt. 
Aikataulu: jatkuva).

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojär-
vien ja säännösteltyjen järvien rakenteiden 
kunnossapito
Kyrönjoen tulvaryhmä katsoo, että on tärkeää 
kunnossapitää ja perusparantaa Kyrönjoen pen-
gerrysalueiden penkereitä ja pumppaamoja sekä 
tekojärvien ja säännösteltyjen järvien rakenteita. 
(Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ky-
rönjoen pengerrysyhtiöt, voimayhtiöt ja pengerra-
kenteita omistavat kunnat. Aikataulu: jatkuva).

11.3 Selvitys Kalajärven säännöstelyn ylära-
jan ylitysoikeuden muuttamisesta (poikkeuk-
sellisissa) tulvatilanteissa
Selvitys Kalajärven tekojärven säännöstelyn 
ylärajan tulva-aikaisen ylitysoikeuden muuttami-
seksi siten, että etenkin poikkeuksellisissa tulva-
tilanteissa ylitysoikeus olisi nykyistä joustavampi 
ja mahdollisesti myös suurempi. Nykyisessä 
säännöstelyluvassa olevan ylitysoikeuden sito-
minen kevättulvalla vedenkorkeuteen Munakan 
Rautatiesillalla ja muina vuodenaikoina Joutti-
kosken vedenkorkeuteen hankaloittaa ylitysoi-
keuden käyttämistä tulvatilanteessa. (Toteuttajat: 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen ener-
gia ja patoturvallisuusviranomainen. Aikataulu: 
2022 – 2024).

11.4 Muiden ennakoivien tulvantorjuntatoi-
menpiteiden kehittäminen
Tulvaryhmä toteaa, että Kyrönjoen vesistöalu-
eella tulisi myös kehittää muita tulvantorjunnan 
toimenpiteitä, kuten paksuksi muodostuneiden 
jokijäiden sahausta jääpatoherkissä kohteissa 
ja hyydepuomien käyttöä jääkannen syntymisen 
helpottamiseksi. (Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Aikataulu: Jatkuva)

4.3.4 Yhteenveto valmiustoimien ja niiden kehittämisen vaikutuksista
Toimenpide

Teho tulvahait-
tojen vähentämi-
seksi

Kustannukset
Toteutusajan-
kohta ja toteu-
tuksen kesto

Muuta huomioitavaa

9. Tulvavaroitukset, pelastussuunnitelmat, kuntien varautumissuunnitelmat, yhteistyöverkostojen ylläpito ja tulvatorjunnan harjoitukset:

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan 
ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueelle 

Välillisesti tehokas alle 0,1 2022 – 2027

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien 
kuntien ja kaupunkien varautumissuunnitelman 
laatiminen ja päivittäminen tulvia varten

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 Jatkuva

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelman 
ylläpito

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 Jatkuva

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

Välillisesti tehokas alle 0,1 Jatkuva

10. Omatoiminen varautuminen:

10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 Jatkuva Kustannukset riip-
puvat toimijasta ja 
suojausten tarpeesta. 
Kustannukset arvoitu 
yksittäisen kiinteistön-
omistajan osalta.

10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioimi-
sesta ja tulviin varautumisesta

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 2022 – 2023

11. Ennakoivat tulvantorjuntatoimet:

11.1 Säännöstelyn kehittäminen Tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja 
säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito

Tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva

11.3 Selvitys Kalajärven säännöstelyn ylärajan 
ylitysoikeuden muuttamisesta (poikkeuksellisissa) 
tulvatilanteissa

Välillisesti tehokas alle 0,1 2022 – 2024

11.4 Muiden ennakoivien tulvantorjuntatoimenpi-
teiden kehittäminen 

Tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva



46

4.4 Toiminta tulvatilanteessa

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana 
suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien va-
hinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi, kuten ti-
lanteen vaatimat vesistön säännöstelyt, erilaisten 
vedenvirtausta estävien rakenteiden tai jääpatojen 
hajottaminen sekä pelastustoiminta sisältäen eva-
kuoinnin ja tilapäisin rakentein tapahtuvan suojaa-
misen (Tulvariskityöryhmä, 2009).

4.4.1 Tulvatilannekuva ja tulviin 
liittyvä tiedotus

Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön ylläpito 
sekä yhteistyötilaisuudet

Koko vesistöalueen kattavan vesistömallin avulla 
voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja 
sen kehittymistä. Mallin avulla voidaan myös arvi-
oida erilaisten juoksutuksen vaikutuksia sekä en-
nustaa tulvariskiä. Vesistöennusteiden laskennassa 
hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologisen ha-
vaintoverkoston havaintoja, Ilmatieteen laitoksen 
säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja 
sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämässä vesistömallissa 
näkyvät aluesadanta, lumipeite, haihdunta maalta 
ja järvistä, painannevarastot, maankosteus, maan 

pintakerroksessa liikkuva vesi, pohjavesi, valunta 
sekä järvet ja joet. 

Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin 
laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon 
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tulvatilanne (Ku-
va 10). Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti 
useita kertoja vuorokaudessa. Samoilta sivuilta voi 
myös seurata tulvatilanteen kehittymistä.

Kuva 10. Tulvakeskus päivittää ja ylläpitää automaattisesti päivittyviä vesistötietoja ja ennusteita vesistöalueittain.  
(www.ymparisto.fi/tulvatilanne, 2.7.2020) 

ELY-keskus antaa asiantuntija-apua tulvantor-
juntatöissä valmiussuunnitelman mukaisesti esi-
merkiksi jääpatotilanteissa. Ennen tulvaa selvi-
tetään seuraavat asiat: tarvittava konekalusto ja 
yhteystiedot, räjäytystehtävien suorittajat ja toimin-
tavalmius, kenttätoimintaan pystyvä henkilöstö-
resurssi, viestintäsuunnitelma, tiedottaminen sekä 
viranomaisyhteistyön kaavio. Kyrönjoella on useita 
valtion vastuulla olevia vesistörakenteita. 

ELY-keskus järjestää perinteisesti keväisin tul-
vapalaverin, johon kutsutaan mm. alueen pelas-
tuslaitosten, kuntien, voimayhtiöiden, aluehallinto-
viraston ja urakoitsijoiden edustajat. Palaverissa 
käydään läpi ajankohtaiset tulvaennusteet ja tulviin 
varautuminen. Tarvittaessa vastaavia palavereita 
voidaan järjestää myös muulloin, mikäli sääennus-
teiden perusteella on odotettavissa suuria tulvia. 
Yhteistyötä toimijoiden välillä ylläpidetään laaja-
alaisesti. 

ELY-keskus tiedottaa verkkosivuillaan ja sosiaa-
lisessa mediassa (Twitter.com/tulvatpohjanmaa) 
tulvatilanteista. Laajempien tulvien aikana teh-
dään myös viranomaisten yhteisiä tiedotteita tai 

http://www.ymparisto.fi/tulvatilanne
http://www.ymparisto.fi/tulvatilanne
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järjestetään tiedotustilaisuuksia (esim. ELY-keskus, 
pelastuslaitokset, Tulvakeskus). Tilanteen niin vaa-
tiessa alueelle voidaan perustaa yhteinen johtoryh-
mä tilannekuvan ylläpitämiseksi. 

Pienoiskoptereita eli drooneja voidaan hyödyn-
tää tulvatilanteen seurannassa sekä tulvan laajuu-
den kartoituksessa. Drooneilla pystytään kuvaa-
maan pinta-alaltaan suuria alueita nopeasti. Tulvan 
laajuutta on helpompi arvioida ilmakuvien avulla 
kuin maasta tehdyillä havainnoilla. Drooneja voi-
daan myös käyttää hyyde- ja jääpatojen muodostu-
misen seurannassa sekä padottavien kohtien pai-
kallistamisessa. 

Vedenpinnan nousun sekä jääpatojen muodos-
tumisen seurannassa etäyhteyksien avulla on vii-
me vuosien aikana hyödynnetty riistakameroita, 
jotka lähettävät kuvaa eri havaintopaikoista verk-
kopalveluun. Riistakameroiden etuja ovat helppo-
käyttöisyys, nopea siirrettävyys ja säänkestävyys 
melko pienin kustannuksin.

Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-
aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen

Tiedotustoimintaa tarvitaan tietojen välittämiseksi 
tiedotusvälineille, tulvauhka-alueen asukkaille ja 
tulvaonnettomuuden kohdanneille. Tietoa tarvitaan 
tulvatilanteen kehittymisestä ja toimista sen torju-
miseksi. Näiden tietojen on oltava oikeita ja täsmäl-
lisiä sekä aina ajanmukaisia. Tiedottaminen uhkaa-
vasta tilanteesta ennakkoon auttaa asukkaita va-
rautumaan tulvaan ja siihen liittyvään tarvittavaan 
omaisuuden suojaamiseen ja siirtämiseen sekä 
evakuointeihin. Tällä voi olla suuren tulvan sattu-
essa merkittävä vaikutus vahinkojen määrään. On 
tärkeää, että tulvatilanteisiin varaudutaan etukä-
teen, tulvatilanteessa tiedottamiseen varataan riit-
tävästi resursseja ja tietoa välitetään mahdollisim-
man tehokkaasti käyttäen eri kanavia, kuten tiedot-
teita, sosiaalista mediaa ja tiedotustilaisuuksia. 

Tulvan uhatessa tulvatiedotteiden ja niihin liit-
tyvien ennusteiden laatimisesta vastaa kukin alu-
eellinen ELY-keskus omalla toimialueellansa yh-
teistyössä Tulvakeskuksen kanssa. Tulvakeskus 
vastaa valtakunnallisesta tiedottamisesta. Tulvan 
uhatessa tulvatiedotteiden ja niihin liittyvien ennus-
teiden laatimisesta vastaa ELY-keskus ja valtakun-
nallisesti Tulvakeskus. Pelastustoimintatilanteessa 
pelastustoiminnan johto vastaa tiedottamisesta ja 
tiedotteiden antamisesta. ELY-keskus ja Tulvakes-
kus jatkavat tulvaennusteisiin liittyvää tiedottamista 

myös pelastuslaitoksen työn käynnistyttyä. Pelas-
tustoiminnan johtaja kutsuu tarvittaessa avukseen 
lisähenkilöstöä tiedotuksen järjestämiseen. Onnet-
tomuudesta tiedottaminen toteutetaan pelastustoi-
men yleisten periaatteiden mukaisesti. Tiedottami-
nen jaetaan tiedotteisiin, tiedotustilaisuuksiin sekä 
omaisille ja onnettomuuden kohdanneille henkilöil-
le suunnattuun tiedottamiseen. Asukkaat ja muut 
tulva-alueen toimijat voivat myös välittää tietoa 
eteenpäin mm. naapureille ja tiedottaa poikkeuk-
sellisista havainnoista viranomaisille. 

Tulvan uhatessa tiedottamisen pääpaino on 
asukkaiden varoittamisessa ja omatoimisessa va-
rautumisessa. Mikäli asukkaat ja kiinteistönomista-
jat tulevat tietoisiksi uhkaavasta tulvasta, heidän on 
mahdollista ryhtyä ennakkotoimenpiteisiin ja siten 
välttyä tulvavahingoilta. 

Tulvatilanteessa tiedotetaan aktiivisesti tilan-
teen etenemisestä ja lähiajan ennusteista. Verkko-
palveluissa ymparisto.fi/vesistoennusteet ja vesi.fi 
on nähtävillä sen hetkiset tulvavaroitukset eri ha-
vaintopaikoille. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
alueella käytetään tekstiviestipohjaista tulvavaroi-
tuspalvelua, mikäli tulva koskettaa palveluun kuu-
luvia alueita (Kyrönjoen ja Lapuanjoen pengerrys-
alueet sekä Lapväärtin taajama). Tulvatilanteen 
aikana tiedottamista tapahtuu monelta taholta. 
Ideaalitilanteessa tulvatilanteen aikainen tiedotta-
minen olisi useamman organisaation yhteistyötä, 
esim. ELY-keskuksen, pelastuslaitoksen ja Tulva-
keskuksen välillä. Lisäksi kunnilla on tärkeä rooli 
yleisen tulvatilannekuvan välittämisessä ja erilais-
ten paikallisten tarkentavien tietojen ja ohjeiden tie-
dottamisessa. 

Jälkitoimien tiedottamisessa on tavoitteena li-
sätä ihmisten tietoisuutta tulvan jälkeisistä riskeis-
tä, kuten veden pilaantumisesta ja keskityttävä yh-
teiskunnan toimintojen palautumisen edistämiseen. 
Tiedotuksella pyritään myös edistämään tulva-alu-
een asukkaiden selviytymistä tulvavahingoista mm. 
edistämällä korvausten hakemista, siivoamista ja 
jälleenrakentamista. Jälkitoimien tiedotuksesta 
vastaavat kunnat, ELY-keskus ja Tulvakeskus.
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12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön 
ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä katsoo, 
että alueellista ja valtakunnallista tulvatilanneku-
vaa ja siihen liittyvää viranomaisyhteistyötä on 
aikaisemman tavan mukaisesti ylläpidettävä ja 
harjoiteltava säännöllisesti. Tulvaryhmä suositte-
lee järjestettäväksi vuosittain yhteistyötilaisuuk-
sia, joihin kutsutaan myös tulva-alueen kuntien 
edustajia. (Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus, alueelliset pelastuslaitokset, kunnat, 
tulvakeskus ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-
tovirasto. Aikataulu: jatkuva). 

12.2 Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-
aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen
Tulvaryhmä pitää tärkeänä, että tulvatilanteisiin 
varaudutaan etukäteen, tulvatilanteessa tiedot-
tamiseen varataan riittävästi resursseja ja tietoa 
välitetään mahdollisimman tehokkaasti käyttä-
en esimerkiksi tiedotteita, sosiaalista mediaa 
ja tiedotustilaisuuksia. (Toteuttajat: Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus, pelastuslaitos, kunnat ja 
tulvakeskus. Aikataulu: jatkuva).

4.4.2 Tulvan aikainen säännöstely ja 
poikkeusluvat 

Vesistön säännöstelyn ja pengerrysalueiden 
käyttö lupapäätösten rajoissa tulvavahinkojen 
pienentämiseksi

Vesistöjen säännöstelyllä eli tekojärvien ja sään-
nösteltyjen järvien sekä pengerrysalueiden käytöllä 
voidaan vaikuttaa merkittävästi erityisesti keväisiin 
lumen sulamisesta aiheutuviin tulviin. Tekojärvien 
ja säännösteltyjen järvien pintaa lasketaan keväisin 
alas, jotta niihin voidaan varastoida lumen sulami-
sesta syntyviä tulvavesiä. Sulamiskauden alkaessa 
järvistä juoksutetaan edelleen vettä ja tulvaveden 
varastointi pyritään ajoittamaan vasta suurimman 
tulvahuipun ajalle, jolloin sen vaikuttavuus on suu-
rin. Jos järveen varastoidaan vettä jo tulvan alussa, 
voi varastotila olla jo loppunut, kun tulvavirtaama 
ja -vahingot ovat suurimmillaan. Juoksutuksissa 
huomioidaan alapuolisen vesistön tulvatilanne ja 
mahdollinen jääpatoriski. Järven koosta ja varas-
totilavuudesta sekä tulvan suuruudesta riippuen 
järvien varastotila riittää tunneista useisiin vuoro-
kausiin tai jopa viikkoihin. Joillakin tekojärvillä ra-
joittava tekijä on myös järveen johtavan täyttökana-
van vetokyky. Alapuolisen vesistön tulvavirtaamaa 
voidaan pienentää enimmillään sen verran kuin jär-
veen virtaa vettä täyttökanavasta ja järven omalta 

lähivaluma-alueelta. Järven sijainnilla vesistöalu-
eella on huomattava vaikutus sen merkittävyyteen 
tulvasuojelussa. Järvien tulvaa leikkaava vaikutus 
näkyy parhaiten juuri järven alapuolella, mutta vai-
kuttaa myös pidemmälle alavirralle. 

Järviä säännöstellään niille myönnettyjen lupa-
päätösten mukaisesti, joissa saattaa olla hyvinkin 
tarkkoja vesitilanteesta riippuvia lupamääräyksiä 
mm. kullakin vedenkorkeudella juoksutettavista 
vesimääristä tai kevätkuopan teon aloittamisesta. 
Osa voimassa olevista luvista saattaa olla hyvinkin 
vanhoja, eikä niissä ole huomioitu ilmastonmuutok-
sen seurauksena ennustettua syys- ja talvitulvien 
lisääntymistä. Sään äärevöityessä ja rankkasatei-
den yleistyessä on myös tarpeen pitää järvissä ym-
päri vuoden nykyistä enemmän niin sanottua sa-
devaraa yllättävien tulvien varalta. Tämä voi toi-
saalta kuivina aikoina johtaa järvien vedenpinnan 
laskemiseen totuttua alemmaksi. Näiltä osin sään-
nöstelyn lupaehtojen tarkistus ja sopeuttaminen il-
mastonmuutokseen voi olla tarpeen. Tätä asiaa on 
kuvattu myös luvussa 4.3.3 Ennakoivat tulvantor-
juntatoimet.

Poikkeamislupien hakeminen säännöstelyn 
tilapäiseksi muuttamiseksi tulvatilanteessa

Useilla tekojärvillä ja joillakin säännöstellyillä jär-
villä on lupamääräyksin mahdollista nostaa veden-
pintaa normaalin säännöstelyn ylärajan yläpuolelle 
poikkeuksellisista sateista tms. johtuen. Joissain ti-
lanteissa voi myös olla tarpeen hakea Aluehallin-
tovirastosta niin sanottua poikkeamislupaa lupa-
määräyksistä poikkeamiseen tilapäisesti. Tämä voi 
tulla kyseeseen esimerkiksi tulva-aikaan säännös-
telyn ylärajan ylittämiseksi tai kuivuuden johdosta 
säännöstelyn alarajan alittamiseksi tai juoksutus-
määräyksistä poikkeamiseksi. Lupahakemuksen 
yhteydessä käsitellään tilapäisen lupamääräyksistä 
poikkeamisen aiheuttamat vaikutukset vesistön eri 
käyttömuodoille. 
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13.1 Vesistön säännöstelyn ja pengerrysalu-
eiden käyttö lupapäätösten rajoissa tulvava-
hinkojen pienentämiseksi
Tulvatilanteessa alueen tekojärviä ja säännös-
teltyjä järviä, sekä pengerrysalueiden tulvaluuk-
kuja ja pumppaamoja tulee hoitaa lupapäätösten 
rajoissa mahdollisimman tehokkaasti tulvavahin-
kojen pienentämiseksi. (Toteuttajat: Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus. Aikataulu: jatkuva).

13.2 Poikkeamislupien hakeminen säännös-
telyn tilapäiseksi muuttamiseksi tulvatilan-
teessa
Tulvaryhmä katsoo myös, että tulvatilanteessa 
on tarvittaessa haettava säännöstelyyn poikkea-
mislupaa ottaen kuitenkin huomioon patoturval-
lisuussäädökset. (Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Aikataulu: jatkuva).

4.4.3 Evakuointi

Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssien 
varmistaminen

Evakuoinneilla tarkoitetaan viranomaisten johdolla 
tapahtuvaa väestön tai sen osan siirtämistä vaaran 
uhkaamalta alueelta sekä evakuoidun väestön si-
joittamista turvalliselle alueelle. Evakuointiin kuuluu 
myös järjestyksen ylläpitäminen sekä väestön elin-
edellytysten ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen 
turvaaminen evakuointitilanteessa ja evakuointien 
jälkeen. Evakuoinnista vastaa kunta sekä pelastus-
toimi. Yleensä pelastustoiminnan johtaja päättää ja 
myös ottaa johtovastuun onnettomuustilanteissa 
tarvittavista evakuoinneista.

Pelastustoimea koskeva evakuointien suun-
nitteluvaade on esitetty pelastuslain (379/2011) 
pykälässä 64.Evakuointi on yksi väestön suojaa-
miskeino ja suppeimmillaan se tarkoittaa yhden 
talon tiettyjen asukkaiden siirtämistä turvalliseen 
paikkaan. Laajimmillaan sillä tarkoitetaan useiden 
kuntien alueella olevan väestön siirtämistä pois 
vaaran uhkaamalta alueelta. Siirtymiskehotus voi-
daan antaa myös välillisesti kieltämällä tai rajoit-
tamalla oleskelua ja liikkumista kyseisillä alueilla. 
Tulvatilanteissa evakuointi voi melko yleisillä tulvilla 
koskea yksittäisiä rakennuksia ja evakuointitarvet-
ta pystytään ennustamaan melko hyvin jo ennen 
evakuointitarvetta. Joissakin tilanteissa kokonaisia 
asuinalueita voidaan joutua evakuoimaan, mikäli 
esimerkiksi on riski pengersortumalle. Penkereet 
on suunniteltu suojaamaan tietyn suuruisia tulvia ja 

erittäin harvinaisissa tulvatilanteissa tulvavesi voi 
nousta niin korkealle, että vesi ylittää penkereet.

Erityistä huomiota tulvaryhmä kiinnittää erityis-
kohteiden evakuointisuunnitelmien ylläpitämiseen. 
Erityiskohteissa, kuten terveyskeskuksissa, van-
hustenhoitolaitoksissa, palvelutaloissa, päiväko-
deissa ja kouluissa on haavoittuvaa väestöä, joiden 
terveys ja turvallisuus tulee turvata. Kyrönjoen tul-
variskikartoituksissa esiin nousseet erityiskohteet 
kerrotaan luvussa 6.

Pelastusviranomaisten toimivaltuuksiin kuuluu 
pelastuslain mukaisesti kiireellisen evakuoinnin 
toimeenpano (Sisäministeriö 2016). Pelastuslain 
(379/2011) 36 §:n perusteella alueen pelastusvi-
ranomaisella on oikeus onnettomuuden torjumi-
seksi ja vahinkojen rajoittamiseksi sekä vaaran 
välttämiseksi määrätä ihmisiä suojautumaan sekä 
evakuoida ihmisiä ja omaisuutta. Sisäministeriön 
asetus 612/2015 § edellyttää, että ulkoiseen pelas-
tussuunnitelmaan tulee liittää suunnitelma siitä, mi-
ten evakuointi alueella mahdollisesti tapahtuvissa 
onnettomuuksissa toteutetaan. Kunnat ja kuntien 
toimialat varautuvat valmiussuunnitelmissaan huo-
lehtimaan niille soveltuvista tehtävistä siten kuin 
yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa sovit-
tu. Jokainen kunta varautuu lisäksi omissa valmi-
ussuunnitelmissaan huolehtimaan evakuoitujen 
majoituksesta, muonituksesta, vaatetuksesta, ter-
veydenhuollosta ja muusta perushuollosta. Lisäksi 
kunnat huolehtivat tiedottamisesta ja muista kunnil-
le soveltuvista tehtävistä siten kuin niistä on yhteis-
työssä pelastuslaitoksen kanssa sovittu (kts. luvut 
4.4.1 ja 4.3.1). 

14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien re-
surssien varmistaminen erityisesti vaikeasti 
evakuoitavilla kohteilla
Evakuointiin tarvittava kalusto tulee suunnitella 
niin, että se on riittävä eikä jää tulvan saarta-
maksi. Evakuoinnin sujuvuutta voidaan lisätä 
integroimalla toimintaan vapaaehtoistoimijoita ja 
varusmiehiä. Kunnan varautumissuunnitelmis-
sa tulee huomioida myös evakuointi. Erityisesti 
tulee huomioida vaikeasti evakuoitavat kohteet, 
kuten päiväkodit, koulut ja hoitolaitokset. (Toteut-
tajat: Pelastuslaitos, kunnat, puolustusvoimat 
sekä vapaaehtoistoimijat. Aikataulu: jatkuva).
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4.4.4 Yhteenveto toiminnasta tulvatilanteessa ja sen kehittämisen 
vaikutuksista 
Toimenpide Teho tulvahaittojen 

vähentämiseksi Kustannukset
Toteutusajankoh-
ta ja toteutuksen 
kesto

Muuta huomioi-
tavaa

12. Tulvatilannekuva ja tiedotus:

12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteis-
työn ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva

12.2 Tulvatiedottamisen resurssit ja 
tehostaminen tulva-aikana ja tulvatilantei-
siin varautuminen.

Välillisesti tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva

13. Tulvan aikainen säännöstely ja poikkeusluvat: 

13.1 Vesistön säännöstelyn ja pengerrys-
alueiden käyttö lupapäätösten rajoissa 
tulvavahinkojen pienentämiseksi

Tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva

13.2 Poikkeamislupien hakeminen 
säännöstelyn tilapäiseksi muuttamiseksi 
tulvatilanteessa

Tehokas alle 0,1 milj.€ Jatkuva

14. Evakuointi:

14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien 
resurssien varmistaminen 

Välillisesti tehokas 0,1 – 0,5 milj.€ jatkuva Voi olla kertakus-
tannuksena suuri, 
mikäli väistötiloja 
joudutaan ottamaan 
käyttöön.

Kuva 11. Evakuointia Iso-Britan-
nian tulvissa 2013 – 2014. (©En-
vironment Agency)
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Jälkitoimenpiteet ovat tulvatilanteen jälkeen tehtä-
viä, vahingoista toipumiseen ja varautumisen pa-
rantamiseen tähtääviä toimia. Jälkitoimenpiteillä 
pyritään varmistamaan, että tulvasta kärsinyt alue 
ja sen asukkaat toipuvat henkisistä ja fyysisistä 
vahingoista sekä pystyvät jatkamaan elämäänsä 
mahdollisimman normaalisti. Tarvittaessa myös 
ympäristön pilaantumisen estäminen kuuluu jälki-
toimenpiteisiin. Tulvatilanteen jälkeen on myös tär-
keää arvioida toiminta tulvatilanteessa ja tarvitta-
essa parantaa sitä tai tulviin varautumista alueella 
mahdollisen ennen mahdollista seuraavaa tulvaa. 
Tulvaryhmä pitää tärkeänä, että varautumista ja 
valmiutta tulvatilanteisiin ylläpidetään myös silloin, 
kun tulvien välillä kuluu pitkä aika. Tulvien jälkitoi-
menpiteet, kuten kriisiapu, väistöpaikat ja puhdis-
tustoimenpiteet tulisi huomioida kuntien varautu-
missuunnitelmissa ja yhteistyöverkostojen ylläpi-
dossa. Lisäksi tulisi panostaa tulvien jälkitoimien 
tiedotukseen ja tiedotuksen resursseihin. Jälkitoi-
menpiteitä on käsitelty aiemmin luvussa 4 esitetty-
jen toimenpiteiden yhteydessä.

4.5 Jälkitoimenpiteet

Varautumisen ylläpitäminen
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5. Yhteenveto ja hallintasuunnitelman 
täytäntöönpano
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty 
hallinnan tavoitteet Kyrönjoen vesistöalueelle ja 
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toi-
menpiteiden etusijajärjestys on esitetty luvussa 
5.1 yhdessä toimenpiteiden yhteenvedon kanssa. 
Suunnitelman täytäntöönpano ja seuranta on ku-
vattu luvussa 5.2. Luvussa 5.3 esitetään tulvaris-
kien hallinnan organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen toiminta-alueella.

5.1 Toimenpiteiden yhteen-
veto ja etusijajärjestys

Kyrönjoen vesistöalueelle on ehdotettu yhteensä 
38 tulvariskien hallinnan toimenpidettä, joiden tar-
kempi sisältö kuvataan luvussa 4 ja arviointi luvussa 
7. Toimenpiteillä on pyritty vastaamaan Kyrönjoen 
vesistöalueen merkittävien tulvariskialueiden tul-
variskien hallinnan tavoitteisiin (luku 3). Tavoittei-
den saavuttaminen ja toteutumisen aikataulu sekä 

toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät esitetään 
taulukossa 5. Joillakin laajemmilla toimenpideko-
konaisuuksilla, kuten Kyrönjoen pengerrysalueen 
käytön muutoksella ja Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutoksella voidaan vaikuttaa jokaisen vahinko-
ryhmän tulvariskien vähenemiseen, erityisesti Ilma-
joki-Seinäjoen merkittävällä tulvariskialueella. 

Toimenpiteiden toteutuksella tavoitteet voidaan 
arvioiden mukaan saavuttaa tulvariskien hallinnan 
kolmannen suunnittelukierroksen loppuun mennes-
sä, mutta joidenkin toimenpiteiden toteuttamiseen 
liittyy epävarmuuksia mm. rahoituksen ja hyväksyt-
tävyyden suhteen. Hallintasuunnitelmassa esitetyt 
toimenpiteet eivät sisällä tarkkuustasoltaan hanke-
suunnitelmatasoista tarkkaa tietoa toimenpiteistä. 
Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpitei-
den vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestys-
tä. Varsinainen toimenpiteen tarkempi suunnittelu 
alkaa vasta hallintasuunnitelman hyväksymisen jäl-
keen, ja sen toteutus voi jatkua seuraavalle suun-
nittelukierrokselle. 

Taulukko 5 Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan tavoitteisiin vastaavat toimenpiteet merkittävillä tulvariskialueilla. 

Osatavoitteet Toimenpiteet, jotka toteuttavat osatavoitteita* Tavoitteen toteutumisen 
aikataulu

IHMISTEN TERVEYS JA TURVALLISUUS

A) Harvinaisen tulvan (1/100 a) peittämällä alueella sijaitseva vakituinen asutus on suojattu tulvilta tai tulviin on varauduttu siten, ettei 
ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu

A1) Uusi asutus ja toiminnat 
ohjataan tulvavaara-alueen ul-
kopuolelle (maankäytön ohjaus, 
kaavoitus, alimmat rakentamis-
korkeudet). 

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin, 1.2 Alimpia rakenta-
miskorkeuksia koskevien suositusten päivittäminen merkittävällä 
tulvariskialueella, 1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomi-
oiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyksissä, 
1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille alimmat rakentamis-
korkeudet tai uusien ja saneerattavien rakenteiden ohjaus pois 
tulvavaara-alueelta 1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja rakennusjärjestyk-
sissä, 1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen lupapro-
sesseissa ja valvonnassa.

Tehostetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

A2) Tulva-alueelle rakentajia in-
formoidaan harvinaisistakin 
riskeistä ja omatoimisesta 
varautumisesta

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 3.2 Ylis-
taro-Koivulahden merkittävän tulvariskialueen vahinkokohteiden 
tarkempi kartoitus,9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimi-
joiden varautuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen, 10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioimisesta 
ja tulviin varautumisesta, 12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteis-
työn ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet, 12.2 Tulvatiedottamisen 
varmistaminen tulva-aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen

Toteutuu osin jo nykyisin. 
Tehostetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.
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Osatavoitteet Toimenpiteet, jotka toteuttavat osatavoitteita* Tavoitteen toteutumisen 
aikataulu

A3) Tulvariskissä olevat kohteet 
suojataan tilapäisillä tai py-
syvillä ratkaisuilla. Pysyvien 
rakenteiden kunnosta huolehdi-
taan.  Huolehditaan myös, että 
materiaalia saatavilla tilapäiseen 
tulvasuojeluun. 

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 3.2 
Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvariskialueen vahinkokohtei-
den tarkempi kartoitus, 6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien 
erityiskohteiden ja muiden rakennusten paikallissuojaamiseksi 
kiinteillä tai tilapäisillä suojauksilla, 6.2 Siirrettävien tulvaseinä-
mien hankkiminen ja/tai pysyvien suojauksien toteuttaminen, 8.1 
Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelutoimenpiteiden toteutta-
minen, 8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoimenpiteiden 
käyttöönoton edistäminen, 11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, 
tekojärvien ja säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito, 
15.1 Varautumisen ylläpitäminen

Toteutuu osin nykyisin. Toi-
menpiteitä tavoitteiden toteut-
tamiseksi jatketaan. Tavoitteen 
arvioitu toteutuminen tulva-
riskien hallinnan kolmannella 
suunnittelukaudella. Toteutuk-
seen liittyy epävarmuutta mm. 
kuntakohtaisen rahoituksen 
suhteen ja vaatii tarkempaa 
arviointia.

B) Erittäin harvinaisen tulvan (1/250 a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on suojattu ja evaku-
ointiyhteydet varmistettu

B1) Tulvariskissä olevissa vai-
keasti evakuoitavissa kohteissa 
varaudutaan tulvatilanteeseen 
(omatoiminen varautuminen, 
evakuointisuunnitelmat, kuljetuk-
set, ruoanjakelu, kotihoito yms.).

10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen tulvatilantee-
seen ja varautumissuunnitelman laatiminen, 10.2 Kysely kotita-
louksille tulvariskien huomioimisesta ja tulviin varautumisesta, 
14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssien varmistaminen 
erityisesti vaikeasti evakuoitavilla kohteilla 

Toteutuu osin jo nykyisin. 
Tehostetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

C) Tulva-alueella ei vedenottamoita ja talousveden pilaantumisriski pieni

C1) Vedenhankinta huomioi-
daan kaikessa toiminnassa ja 
pohjavesialueilla noudatetaan 
tiukasti suosituksia maankäytös-
sä.

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin, 1.3 Tulvien kunnal-
listekniikalle aiheuttamien haasteiden huomioiminen asemakaa-
voissa ja rakennusjärjestyksissä, 1.6 Tulvariskien huomioiminen 
uusien toimintojen lupaprosesseissa ja valvonnassa

Toteutuu jo nykyisin.

C2) Jätevedenpuhdistamoilla 
varaudutaan tulvatilanteeseen ja 
jätevesiverkostoja saneerataan 
tulvariskit huomioiden.

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen ja/tai pysyvien suo-
jauksien toteuttaminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varau-
tuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman laatiminen

Tavoitteena, että toteutuu 
tulvariskien hallinnan toisella 
suunnittelukierroksella.

VÄLTTÄMÄTTÖMYYSPALVELUT

D) Sähkön-, lämmön- ja vedenjakelu ei keskeydy erittäin harvinaisella tulvalla (1/250 a) ja taloudelliselle toiminnalle ei aiheudu huo-
mattavia riskejä tulvatilanteessa

D1) Huomioidaan tulvariskit, kun 
tietoliikenneyhteyksiä ja sähkö-
verkkoa kehitetään mm. alimmat 
rakentamiskorkeudet uusille 
kohteille ja rakentamisen ohjaus 
tulvariskialueen ulkopuolelle.

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin, 1.2 Alimpia rakenta-
miskorkeuksia koskevien suositusten päivittäminen merkittävällä 
tulvariski alueella, 1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille 
alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien ja saneerattavien ra-
kenteiden ohjaus pois tulvavaara-alueelta, 3.1 Tulvakartoituksen 
kehittäminen ja tiedon jakaminen, 9.4 Eri toimijoiden yhteistyön 
ylläpitäminen ja yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

D2) Lisätään sähkönjakelusta 
ja tietoliikenteestä vastaavien 
yhtiöiden tietoisuutta ja varautu-
mista tulviin.

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 9.4 Eri 
toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja yhteistyötilaisuuksien 
järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman laatiminen, 12.2 
Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-aikana ja tulvatilanteisiin 
varautuminen

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

D3) Tulvariskit huomioidaan jo 
alueiden käytön suunnittelussa. 
Lisätään elinkeinoelämän oma-
toimista varautumista tulviin.

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin, 1.2 Alimpia rakenta-
miskorkeuksia koskevien suositusten päivittäminen merkittävällä 
tulvariskialueella, 1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioi-
minen yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyksissä, 1.4 
Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille alimmat rakentamiskorkeu-
det tai uusien ja saneerattavien rakenteiden ohjaus pois tulvavaa-
ra-alueelta, 1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien haastei-
den huomioiminen asemakaavoissa ja rakennusjärjestyksissä, 
3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 3.2 Ylis-
taro-Koivulahden merkittävän tulvariskialueen vahinkokohteiden 
tarkempi kartoitus, 9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimi-
joiden varautuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen, 12.2 Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-aikana 
ja tulvatilanteisiin varautuminen 

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.
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Osatavoitteet Toimenpiteet, jotka toteuttavat osatavoitteita* Tavoitteen toteutumisen 
aikataulu

E) Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (1/250 a) tai varaudutaan niiden katkeamiseen

E1) Varmistetaan, että kierto-
tieverkostot ja niiden ohjeis-
taminen ovat aina toimijoiden 
tiedossa (ennakointi).  

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien kuntien ja kaupun-
kien varautumissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen tulvia 
varten, 9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja yhteistyö-
tilaisuuksien järjestäminen, 12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyh-
teistyön ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet, 12.2 Tulvatiedottamisen 
varmistaminen tulva-aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen 

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

E2) Tulvat huomioidaan liiken-
neyhteyksien suunnittelussa ja 
parannushankkeissa. 

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin, 1.3 Alimpien raken-
tamiskorkeuksien huomioiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä 
rakennusjärjestyksissä, 1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheutta-
mien haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja rakennusjär-
jestyksissä, 1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyydestä 
ja korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla, 3.1 Tulvakartoituksen 
kehittäminen ja tiedon jakaminen, 9.4 Eri toimijoiden yhteistyön 
ylläpitäminen ja yhteistyötilaisuuksien järjestäminen 

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

E3) Parannetaan toimijoiden 
varautumista ja huomioidaan 
tulvariskit parannushankkeiden 
yhteydessä.

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 9.4 Eri 
toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja yhteistyötilaisuuksien 
järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman laatiminen 

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

YMPÄRISTÖ

F) Erittäin harvinaisesta tulvasta (1/250a) ei aiheudu palautumatonta vahingollista seurausta ympäristölle

F1) Tulvariskit huomioitava mm. 
lupaprosessissa ja vähennetään 
riskiä, että kemikaalit leviä-
vät ympäristöön. Toiminnoille 
laaditaan suunnitelmat tulviin 
varautumiseksi.

1.6. Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen lupaproses-
seissa ja valvonnassa, 6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien 
erityiskohteiden ja muiden rakennusten paikallissuojaamiseksi 
kiinteillä tai tilapäisillä suojauksilla, 6.2 Siirrettävien tulvaseinämi-
en hankkiminen ja/tai pysyvien suojauksien toteuttaminen, 10.1 
Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen tulvatilanteeseen ja 
varautumissuunnitelman laatiminen 

Toteutuu jo osin nykyisin. Te-
hostetaan ja jatketaan toimin-
taa kaudella 2022 – 2027. 

KULTTUURIPERINTÖ

G) Erittäin harvinaisesta tulvasta (1/250 a) ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta kulttuuriperinnölle

G1) Turvataan maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuurimaisemat 
ja suojellut rakennuskohteet. 
Edistetään myös omatoimista 
varautumista

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin, 3.1 Tulvakartoituk-
sen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 3.2 Ylistaro-Koivulahden 
merkittävän tulvariskialueen vahinkokohteiden tarkempi kartoi-
tus, 6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien erityiskohteiden ja 
muiden rakennusten paikallissuojaamiseksi kiinteillä tai tilapäisillä 
suojauksilla, 6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen ja/
tai pysyvien suojauksien toteuttaminen, 10.1 Tulvariskialueiden 
toimijoiden varautuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuunni-
telman laatiminen, 10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomi-
oimisesta ja tulviin varautumisesta

Toteutuu jo osin nykyisin. Te-
hostetaan ja jatketaan toimin-
taa kaudella 2022 – 2027.

MUUT TAVOITTEET

H) Ilmastonmuutokseen, patoturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät tavoitteet

H1) Varaudutaan ympäri-
vuotisiin tulviin ja tilanteisiin, 
joissa useampi sään ääri-ilmiö 
tapahtuu saman aikaisesti. Kai-
kissa toiminnoissa huomioidaan 
ilmastonmuutoksen mahdolliset 
vaikutukset sääoloihin.

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioiminen yleis- ja 
asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyksissä, 1.4 Sähkö- ja tieto-
liikenneinfrastruktuurille alimmat rakentamiskorkeudet tai ohjaus 
pois tulvavaara-alueelta, 1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheut-
tamien haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja rakennus-
järjestyksissä, 1.6. Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen 
lupaprosesseissa ja valvonnassa, 2.1 Tulvaennus teiden ja 
mittausten luotettavuuden kehittäminen ja parantami nen, 3.1 
Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 9.1 Tulva-
harjoitusten järjestäminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
tulvariskialueelle, 9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimi-
joiden varautuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen, 11.1 Säännöstelyn kehittäminen, 13.2 Poikkeamislu-
pien hakeminen säännöstelyn tilapäiseksi muuttamiseksi tulvati-
lanteessa, 12.2 Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-aikana ja 
tulvatilanteisiin varautuminen, 15. Varautumisen ylläpitäminen 

Toteutuu jo osin nykyisin. 
Tehostetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.
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Osatavoitteet Toimenpiteet, jotka toteuttavat osatavoitteita* Tavoitteen toteutumisen 
aikataulu

H2) Tehostetaan ja parannetaan 
eri toimijoiden valmiutta sekä 
yhteistyötä ja sidosryhmätyös-
kentelyä (esim. ELY-keskus, 
kaupungit ja kunnat, pelastus-
toimi, vesihuolto, maatalous, 
sähkö- ja tietoliikenneyhtiöt 
ja muut elinkeinot). Tuodaan 
tulvariskit kaikkien toimijoiden 
tietoisuuteen.

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen, 9.4 Eri 
toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja yhteistyötilaisuuksien 
järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman laatiminen, 12.1 
Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön ylläpito sekä yhteistyötilai-
suudet, 12.2 Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-aikana ja 
tulvatilanteisiin varautuminen

Toteutuu jo osin nykyisin. 
Tehostetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

H3) Edistetään eri tahojen 
omatoimista tulviin varautumista 
tiedottamisen, opastuksen ja 
neuvonnan avulla.

10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen tulvatilantee-
seen ja varautumissuunnitelman laatiminen, 10.2 Kysely kotitalo-
uksille tulvariskien huomioimisesta ja tulviin varautumisesta, 12.2 
Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-aikana ja tulvatilanteisiin 
varautuminen

Toteutuu jo osin nykyisin. 
Tehostetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

H4) Laaditaan ja ylläpidetään 
suunnitelmia tulvatilanteessa toi-
mimiseen. Samalla ylläpidetään 
myös ajantasaisia yhteystietoja 
eri toimijoiden välillä.

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan tulvariskialueelle, 9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitse-
vien kuntien ja kaupunkien varautumissuunnitelman laatiminen ja 
päivittäminen tulvia varten, 9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuus-
suunnitelman ylläpito, 9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen 
ja yhteistyötilaisuuksien järjestäminen, 10.1 Tulvariskialueiden 
toimijoiden varautuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuun-
nitelman laatiminen, 12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön 
ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

H5) Tekojärvien säännöstelyä 
tarkistetaan, pengerrysalueita 
hyödynnetään entistä tehok-
kaammin ja lisätään muutenkin 
ilmastonmuutokseen varautu-
mista.

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutoksen suunnittelun 
loppuunsaattaminen ja lupaprosessi, 5.2 Selvitys ravinteiden 
käyttäytymisestä pengerrysalueella tulvatilanteessa, 5.3 Kyrönjo-
en pengerrysalueiden käytön muutoksen toteutus, 7.1 Lisäselvi-
tykset Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen vaatimista perkauk-
sista ja muista töistä, 7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen 
suunnittelu, lupahakemus ja toteuttaminen, 11.1 Säännöstelyn 
kehittäminen, 11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja 
säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito, 11.3 Selvitys 
Kalajärven säännöstelyn ylärajan ylitysoikeuden muuttamisesta 
(poikkeuksellisissa) tulvatilanteissa

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027, mutta on jatkuvaa 
toimintaa.

H6) Padon turvallisuussuunni-
telmaa pidetään ajan tasalla. 
Huolehditaan vuosi- ja mää-
räaikaistarkastuksista, padon 
kunnossapidosta sekä yleisestä 
tietoisuudesta.

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelman ylläpito, 11.2 
Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja säännösteltyjen järvi-
en rakenteiden kunnossapito

Toteutuu jo nykyisin. Jatketaan 
toimintaa kaudella 2022 – 2027, 
mutta on jatkuvaa toimintaa.

I) Vesien pidättämiseen ja hulevesien hallintaa liittyvät tavoitteet

I1) Veden pidättämistä yläjuok-
sulla ja vesien tilan parantamista 
edistetään mm. soita ennallis-
tamalla, maa- ja metsätalou-
den vesiensuojelurakenteilla, 
neuvonnalla ja ohjauksella sekä 
lausuntojen ja lupaprosessien 
avulla

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen kehittäminen vesien 
pidättämisen ratkaisujen edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. 
soiden ennallistaminen ja metsätalouden vesiensuojelutoimet), 
4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen hyödyntäminen ve-
denpidättämisessä (pilottihanke), 4.3 Uudenlaisten menetelmien 
käyttöönoton edistäminen hulevesien käsittelyssä, varastoinnissa 
ja poisjohtamisessa (pilottihanke), 4.4 Tukijärjestelmien kehittämi-
nen ja tehokkaiden tulvavesien pidättämiseen liittyvien toimenpi-
teiden selvittäminen (kansallinen hanke), 4.5 Kyrönjoen vesistö-
alueen paikallisten monipuolisten vesistöhankkeiden edistäminen

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027. Tavoitteen 
toteutuminen vaatii pitkän ajan 
ja on osin jatkuvaa toimintaa. 
Toteutukseen liittyy epävar-
muutta mm. rahoituksen ja 
hyväksyttävyyden suhteen.

I2) Edistetään Kyrönjoen ala-
osan yleissuunnitelman mukai-
sia toimenpiteitä tulvariskien 
vähentämiseksi.

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen, 8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoimen-
piteiden käyttöönoton edistäminen 

Tavoitteeseen liittyvien toimen-
piteiden toteutusta jatketaan 
kaudella 2022 – 2027. Toteutuk-
seen liittyy epävarmuutta mm. 
rahoituksen suhteen. Alaosan 
uusien tulvasuojelutoimenpi-
teiden osalta on tarkemmassa 
suunnittelussa ja lupaproses-
sissa huomioitava luontovaiku-
tukset.

I3) Edistetään hulevesien 
hallintaa taajama-alueilla (mm. 
kaavoitus, uudet hulevesirat-
kaisut).

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien haasteiden huomioi-
minen asemakaavoissa ja rakennusjärjestyksissä, 4.3 Edistetään 
uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa hulevesien käsittelyssä, 
varastoinnissa ja poisjohtamisessa (pilottihanke) 

Toteutuu jo nykyisin. Tehos-
tetaan toimintaa kaudella 
2022 – 2027.

*) Kyrönjoen pengerrysalueen käytön muutoksella ja Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksella voidaan vaikuttaa jokaisen vahinko-
ryhmän tulvariskien vähenemiseen, erityisesti Ilmajoki-Seinäjoen merkittävällä tulvariskialueella mutta myös Ylistaro-Koivulahden 
alueella. 
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Tulvariskilain (620/2010) mukaan tulvariskien hal-
linnan toimenpiteille tulee esittää etusijajärjestys, 
jonka mukaan toimenpiteet tulee toteuttaa. Etusi-
jajärjestyksen tavoitteena on määritellä ne toimen-
piteet, joita eri vastuutahojen tulisi ensisijaisesti 
lähteä toteuttamaan, joille tulisi löytää rahoitusta 
tai joiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua pitäisi 
edistää suunnitelmakaudella (Parjanne A. 2020). 

Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukierrok-
sella toimenpiteiden prioriteettiluokkia ovat: 1) erit-
täin tärkeä, 2) tärkeä, 3) toissijainen, 4) täydentävä 
ja 5) muu. Tarkemmat kuvaukset prioriteettiluokista 
esitetään dokumentissa Tulvariskien hallinnan prio-
risointi (2020). Tulvariskien hallinnan toisella suun-
nittelukierroksella toimenpiteiden etusijajärjestyk-
sen valinnassa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 
siihen, vaikuttaako joku toimenpide erityisesti tul-
variskien hallinnalle asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseen. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota mm. 
siihen, kuinka paljon toimenpide hyödyttää tulva-
riskien hallintaa, mitkä ovat sen kustannukset, to-
teutettavuus ja aikataulu, sopeutuvuus muuttuviin 
olosuhteisiin ja yhteensopivuus vesienhoidon ta-
voitteiden kanssa. 

Priorisoinnin apuna käytettiin Suomen ympä-
ristökeskuksen laatimaa työkalua, jossa viiden 
eri kriteerin avulla arvioitiin toimenpiteen pisteet 
ja muodostettiin painotettu keskiarvo. Toimen-
piteiden pisteytyksessä käytettiin lähtötietoina 

toimenpiteiden monitavoitearviointia tulvariskien 
hallinnan ensimmäiseltä suunnittelukierrokselta 
niiltä osin kuin se oli priorisointityökaluun soveltu-
va. Ilmastokestävyystarkastelu toteutettiin jokai-
selle toimenpiteelle tulvariskien hallinnan toisella 
suunnittelukierroksella (luku 7.5). Lähtötietona toi-
menpiteen yhteensopivuuteen vesienhoidon ta-
voitteiden kanssa käytettiin Parjanne yms. (2020) 
oppaan Ilmastonmuutoksen ja vesienhoidon huo-
mioon ottaminen tulvariskien hallinnassa liitteen 1 
ohjeellista taulukkoa. Kustannushyötytarkastelun 
perusteella kaikki ehdotetut toimenpiteet ovat kan-
natettavia (luku 7.4). 

Tavoitteena priorisoinnissa oli, että vain osa toi-
menpiteistä nousee prioriteettiluokassa korkeim-
paan luokkaan eli erittäin tärkeäksi. Tulvaryhmän 
keskustelun ja äänestyksen perusteella tärkeistä 
toimenpiteistä nostettiin erityisen tärkeäksi ne toi-
menpiteet, joilla nähtiin olevan parhaat toteutumis-
mahdollisuudet ja suurin merkitys alueen tulvaris-
kien hallinnan edistämiseksi. Lisäksi huomioitiin, 
kuinka hyvin toimenpide vastaa asetettuihin tavoit-
teisiin ja huomioitiin muut mahdolliset vaikutukset 
mm. vaikutukset vesien tilaan. Esitettyjä toimenpi-
teitä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös myöhem-
millä suunnittelukausilla. Taulukossa 6 esitetään 
kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden arviot, jotka 
ovat vaikuttaneet etusijajärjestyksen muodostami-
seen. Lisäksi taulukossa esitetään toimenpiteiden 
prioriteettiluokka. Toimenpiteiden vastaavuus ase-
tettuihin tavoitteisiin esitetään taulukossa 5.

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0574DE2C-206B-42A6-8354-1AD7F19CC00B%7D/147005
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0574DE2C-206B-42A6-8354-1AD7F19CC00B%7D/147005
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B24F0275C-EEF0-4FB0-83AE-50F31AE1B3B7%7D/147007
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7d/157142
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7d/157142
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Taulukko 6. Yhteenveto Kyrönjoen tulvariskien hallinnan toimenpide-ehdotusten vaikutuksista, kustannuksista, toteuttamisaikataulusta ja 
tulvaryhmän määrittämästä prioriteettiluokasta.

Toimenpiteet Vaikutus tulva-
riskiin

Kustannukset 
(milj. €)

Jousta-
vuus

Yhteen-
sopivuus 
vesienhoidon 
tavoitteiden 
kanssa

Aikataulu Etusijajärjes-
tys

A. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
1. Maankäytön suunnittelu ja lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen 
kaavoihin

Tehokas alle 0,1 Kestävä + Jatkuva Erittäin tärkeä

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia 
koskevien suositusten päivittäminen 
merkittävällä tulvariskialueella

Tehokas alle 0,1 Kestävä + 2022 – 2023 Erittäin tärkeä

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien 
huomioiminen yleis- ja asemakaa-
voissa sekä rakennusjärjestyksissä 

Erittäin tehokas alle 0,1 Kestävä + Jatkuva Erittäin tärkeä

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruk-
tuurille alimmat rakentamiskorke-
udet tai uusien ja saneerattavien 
rakenteiden ohjaus pois tulvavaara-
alueelta 

Tehokas alle 0,1 Kestävä + Jatkuva Erittäin tärkeä

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aihe-
uttamien haasteiden huomioiminen 
asemakaavoissa ja rakennusjärjes-
tyksissä 

Erittäin tehokas alle 0,1 Kestävä + Jatkuva Erittäin tärkeä

1.6 Tulvariskien huomioiminen 
uusien toimintojen lupaprosesseissa 
ja valvonnassa

Erittäin tehokas alle 0,1 Kestävä + Jatkuva Tärkeä

1.7 Selvitys pienempien teiden 
liikennöitävyydestä ja korotusmah-
dollisuuksista tulva-alueilla

Välillisesti 
tehokas

alle 0,1 Kestävä + 2022 – 2027 Tärkeä

2. Hydrologinen seuranta ja mallintamisen kehittäminen

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten 
luotettavuuden kehittäminen ja 
parantaminen

Välillisesti 
tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Tärkeä

3. Tulvakartoitus

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen 
ja tiedon jakaminen

Välillisesti 
tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Erittäin tärkeä

3.2 Ylistaro-Koivulahden merkittä-
vän tulvariskialueen vahinkokohtei-
den tarkempi kartoitus

Välillisesti erit-
täin tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 2022 – 2025 Erittäin tärkeä

4. Veden pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja 
tiedottamisen kehittäminen vesien 
pidättämisen ratkaisujen edistämi-
seen ja toteuttamiseen (mm. soiden 
ennallistaminen ja metsätalouden 
vesiensuojelutoimet).

Välillisesti 
tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

++ Jatkuva Erittäin tärkeä

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuo-
tantoalueen hyödyntäminen veden-
pidättämisessä (pilot-hanke)

Melko tehokas 0,1 – 0,5 Kestävä + 2022 – 2027 Tärkeä

4.3 Uudenlaisten menetelmien 
käyttöönoton edistäminen huleve-
sien käsittelyssä, varastoinnissa ja 
poisjohtamisessa (pilot-hanke)

Melko tehokas alle 0,1 Kestävä + 2022 – 2027 Erittäin tärkeä

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen 
ja tehokkaiden tulvavesien pidät-
tämiseen liittyvien toimenpiteiden 
selvittäminen (kansallinen hanke)

Välillisesti 
tehokas 

0,1 – 0,5 Erittäin 
kestävä

++ 2022 – 2025 Täydentävä

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikal-
listen monipuolisten vesistöhankkei-
den edistäminen

Välillisesti melko 
tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

++ Jatkuva Täydentävä
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Toimenpiteet Vaikutus tulva-
riskiin

Kustannukset 
(milj. €)

Jousta-
vuus

Yhteen-
sopivuus 
vesienhoidon 
tavoitteiden 
kanssa

Aikataulu Etusijajärjes-
tys

B. Tulvasuojelutoimenpiteet
5. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutos

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden 
käytön muutoksen suunnittelun lop-
puunsaattaminen ja lupaprosessi

Välillisesti 
tehokas

alle 0,1 Kestävä 0 2022 – 2023 Tärkeä

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymi-
sestä pengerrysalueella tulvatilan-
teessa

Ei vaikutusta alle 0,1 Kestävä + 2022 – 2023 Täydentävä

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueiden 
käytön muutoksen toteutus

Erittäin tehokas 0,5 – 1 Kestävä 0 2023 – 2024 Tärkeä

6.Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden matalalla sijaitsevien erityiskohteiden paikallissuojaaminen

6.1 Selvitys tulvariskialueella sijait-
sevien erityiskohteiden ja muiden 
rakennusten paikallissuojaamiseksi 
kiinteillä tai tilapäisillä suojauksilla

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Kestävä 0 2022 – 2024 Erittäin tärkeä

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien 
hankkiminen

Erittäin tehokas 0,5 – 1 Erittäin 
kestävä

+ 2022 – 2027 Toissijainen

7. Kyrkösjärven säännöstelyn muutos

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven 
säännöstelyn muutoksen vaatimista 
perkauksista ja muista töistä

Välillisesti melko 
tehokas

alle 0,1 Ei relevantti 0 2022 – 2024 Täydentävä

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutoksen suunnittelu, lupahake-
mus ja toteuttaminen

Melko tehokas 0,1 – 0,5 Ei kovin 
kestävä

- 2025 – 2027 Muu

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten 
tulvasuojelutoimenpiteiden toteut-
taminen

Tehokas alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Tärkeä

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien 
tulvasuojelutoimenpiteiden käyt-
töönoton edistäminen

Tehokas 1 – 5 Kestävä - 2022 – 2027 Täydentävä

C. Valmiustoimet
9.Tulvavaroitukset, pelastussuunnitelmat, kuntien varautumissuunnitelmat, yhteistyöverkostojen ylläpito sekä tulvantor-
junnan harjoitukset

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
tulvariskialueella

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Kestävä 0 2022 – 2027 Tärkeä

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla 
sijaitsevien kuntien ja kaupunkien 
varautumissuunnitelman laatiminen 
ja päivittäminen tulvia varten

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 Kestävä 0 Jatkuva Erittäin tärkeä

9.3 Kyrkösjärven padon turvalli-
suussuunnitelman ylläpito

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Tärkeä

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön yllä-
pitäminen ja yhteistyötilaisuuksien 
järjestäminen

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Erittäin tärkeä

10. Omatoiminen varautuminen

10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden 
varautuminen tulvatilanteeseen ja 
varautumissuunnitelman laatiminen

Välillisesti erittäin 
tehokas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Erittäin tärkeä

10.2 Kysely kotitalouksille tulva-
riskien huomioimisesta ja tulviin 
varautumisesta

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Kestävä 0 2022 – 2023 Täydentävä

11. Ennakoivat tulvantorjuntatoimet

11.1 Säännöstelyn kehittäminen Tehokas alle 0,1 Kestävä 0 Jatkuva Toissijainen

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, 
tekojärvien ja säännösteltyjen järvi-
en rakenteiden kunnossapito

Tehokas 0,1 – 0,5 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Erittäin tärkeä
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Toimenpiteet Vaikutus tulva-
riskiin

Kustannukset 
(milj. €)

Jousta-
vuus

Yhteen-
sopivuus 
vesienhoidon 
tavoitteiden 
kanssa

Aikataulu Etusijajärjes-
tys

11.3 Selvitys Kalajärven sään-
nöstelyn ylärajan ylitysoikeuden 
muuttamisesta (poikkeuksellisissa) 
tulvatilanteissa

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Kestävä 0 2022 – 2024 Toissijainen

11.4 Muiden ennakoivien tulvantor-
juntatoimenpiteiden kehittäminen

Tehokas alle 0,1 Melko 
kestävä

0 Jatkuva Toissijainen

D. Toiminta tulvatilanteessa
12. Tulvatilannekuva ja tulviin liittyvä tiedotus

12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyh-
teistyön ylläpito sekä yhteistyötilai-
suudet

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Tärkeä

12.2 Tulvatiedottamisen varmista-
minen tulva-aikana ja tulvatilantei-
siin varautuminen

Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Tärkeä

13. Tulvan aikainen säännöstely ja poikkeusluvat

13.1 Vesistön säännöstelyn ja 
pengerrysalueiden käyttö lupa-
päätösten rajoissa tulvavahinkojen 
pienentämiseksi

Tehokas alle 0,1 Melko 
kestävä

0 Jatkuva Erittäin tärkeä

13.2 Poikkeamislupien hakeminen 
säännöstelyn tilapäiseksi muuttami-
seksi tulvatilanteessa

Tehokas alle 0,1 Melko 
kestävä

0 Jatkuva Toissijainen

14. Evakuointi

14.1 Evakuointiin tarvittavien riittä-
vien resurssien varmistaminen

Välillisesti teho-
kas

0,1 – 0,5 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Tärkeä

E. Jälkitoimenpiteet
15. Varautumisen ylläpitäminen

15.1 Varautumisen ylläpitäminen Välillisesti teho-
kas

alle 0,1 Erittäin 
kestävä

0 Jatkuva Täydentävä

5.2 Hallintasuunnitelman täy-
täntöönpano ja seuranta
Tulvariskilain 620/2010 mukaisesti tulvariskien 
hallintasuunnitelma on hyväksytty ja julkaistu en-
simmäisen kerran 20.12.2015. Tämän jälkeen 
suunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden välein, 
edellyttäen että alue arvioidaan merkittäväksi tul-
variskialueeksi. Tähän suunnitelmaan on päivitetty 
ensimmäisen tarkistuskierroksen aikana saadut tie-
dot ja kuvattu uudet tavoitteet ja toimenpide-ehdo-
tukset aiempien lisäksi. Tarvittaessa aiemmin eh-
dotettujen tavoitteiden toteutumisaika-arvioita ja 
toimenpiteiden suunniteltua toteutusaikataulua on 
tarkistettu. Tulvariskien alustava arviointi ja mer-
kittävien tulvariskialueiden uudelleenarviointi teh-
dään seuraavan kerran 22.12.2024 mennessä ja 
hallintasuunnitelmien tarkistus tulee olla valmis 
22.12.2027.

Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpi-
de-ehdotukset eivät ole sitovia eivätkä suoranai-
sesti velvoita mitään tahoa toteuttamaan kyseessä 

olevia toimenpiteitä tämän tai seuraavien suunnit-
telukausien aikana. Valtion ja kuntien viranomais-
ten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin 
otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toi-
minnassaan huomioon. Tulvariskien hallintasuun-
nitelmien seuraavan tarkistuksen yhteydessä on 
tarvittaessa kuvattava mitkä tässä suunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta ja 
miksi niin on käynyt. Tarkistetuissa suunnitelmissa 
esitetään myös arvio siitä, miten tulvariskien hallin-
nalle asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten toi-
menpiteiden toteuttamisessa on edistytty. 

Suunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja 
seurannasta on päävastuussa Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus yhdessä alueen tulvaryhmän kanssa. 
ELY-keskuksen ja tulvaryhmän tehtävänä on omal-
ta osaltaan valvoa, että toimenpide-ehdotusten toi-
meenpano etenee. 
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5.2.1 Hallintasuunnitelmassa 
esitettyjen toimenpiteiden 
toimeenpanoehdotus

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa ei ole sitovasti 
ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallit-
semiseksi toteutetaan. Varsinainen toimenpiteen 
tarkempi suunnittelu alkaa vasta hallintasuunnitel-
man hyväksymisen jälkeen, ja se voi jatkua seu-
raavalle hallinnan suunnittelun kierrokselle tai si-
täkin pidemmälle. Toimenpiteiden toteuttamisen 
edellytykset, niiden toteuttamisesta vastaavat ta-
hot, suunniteltu toteuttamisaikataulu sekä toimen-
piteiden rahoitus ratkaistaan muussa menettelyssä 
esimerkiksi lupaviranomaisten ja hankkeiden rahoi-
tuksesta päättävien yksityisten ja julkisten tahojen 
päätöksillä. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä 
aluekehitysviranomaisten tulisi kuitenkin esityksen 
mukaan ottaa hyväksytyt tulvariskien hallintasuun-
nitelmat soveltuvin osin huomioon päätöksenteos-
saan, suunnitelmissaan ja vesien käyttöön liitty-
vissä toimenpiteissään.

Hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tai 
niille esitetty etusijajärjestys ei ratkaise kenenkään 
oikeutta saada omaisuudelleen tulvasuojelua ei-
kä kenenkään velvollisuutta sietää tulvariskiä, ei-
kä ehdotuksen laatijoiden virkavastuu siten koske 
tällaisten oikeuksien tai velvollisuuksien toteutu-
mista tai vahingonkorvausvastuuta. Tulvaryhmäs-
sä toimiva viranomaistaho tai sen edustaja ei ole 
vastuussa suunnitelmassa esitetyistä toimenpi-
teistä myöskään silloin, jos suunnitelmassa priori-
soitu tai muuten esitetty toimenpide lisää tulvista 
aiheutuvaa vahinkoa muualla vesistössä. Korva-
usvastuu voi syntyä vain tällaisen toimenpiteen to-
teuttajalle eli sille, joka saa toimenpiteeseen luvan. 

Korvausvastuun sisällöstä päättää lupaviranomai-
nen toimenpidettä koskevassa luvassa.

Tulvariskien hallinnan tavoitteita edistävien toi-
menpiteiden vastuutahot, rahoitusmahdollisuudet 
sekä toimeenpanon suunniteltu aikataulu on esitet-
ty taulukossa 7. Vastuutahoiksi on toimenpidekoh-
taisesti määritetty viranomaistahojen, kaupunkien 
ja kuntien lisäksi paikallisia toimijoita kuten maa- ja 
metsätalouden harjoittajia sekä kiinteistöjen omis-
tajia. Vastuutahot on määritelty sen tilanteen mu-
kaan, joka on voimassa oleva hallintasuunnitelman 
laatimisen aikaan. Tulvaryhmän mukaan on kuiten-
kin huomioitava jo suunnitteluvaiheessa tiedossa 
olevat mahdolliset muutokset, kuten kuntien sosi-
aali-, terveys- ja vanhustenhuollon siirtyminen hy-
vinvointialueelle ja ympäristönsuojelun siirtyminen 
maakunnalle. Useimmissa toimenpiteissä rahoituk-
sesta vastaa vastuutaho ja ne voidaan toteuttaa 
virkatyönä. Tiettyjen hankkeiden rahoitukseen voi-
daan saada avustusta valtiolta tai EU:lta. Suuri osa 
toimenpiteistä on jatkuvia ja niitä edistetään vas-
tuutahon toimesta. Ei-jatkuvat toimenpiteet pyritään 
toteuttamaan etusijajärjestyksen (luku 5.1) mukai-
sesti ja saamaan valmiiksi tulvariskien hallinnan 
toisen suunnittelukauden (vuosien 2022 – 2027) 
aikana, ja näiden toimenpiteiden toimeenpanon 
alustava aikataulu on esitetty taulukossa. Esitettyjä 
toimenpiteitä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös 
myöhemmillä suunnittelukausilla.
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Taulukko 7. Yhteenveto Kyrönjoen tulvariskien hallinnan toimenpide-ehdotusten vastuutahoista, rahoitusmahdollisuuksista sekä 
toimeenpanoaikatauluista.

Toimenpiteet Vastuutaho Rahoitus Toimeenpanoaika-
taulu

A. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
1. Maankäytön suunnittelu ja lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin Etelä-Pohjanmaan liitto, Poh-
janmaan liitto sekä kunnat

Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien 
suositusten päivittäminen merkittävällä tulvaris-
kialueella

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus

Vastuutaho/virkatyö 2022 – 2023

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioi-
minen yleis- ja asemakaavoissa sekä raken-
nusjärjestyksissä 

Kunnat Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille alim-
mat rakentamiskorkeudet tai uusien ja sanee-
rattavien rakenteiden ohjaus pois tulvavaara-
alueelta 

Kunnat ja alueen toimijat Vastuutahot Jatkuva

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja 
rakennusjärjestyksissä 

Kunnat Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toiminto-
jen lupaprosesseissa ja valvonnassa

Kunnat, ELY-keskukset, Län-
si- ja Sisä-Suomen AVI

Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyy-
destä ja korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla

Kunnat ja ELY-keskus Vastuutahot/virkatyö 2022 – 2027

2. Hydrologinen seuranta ja mallintamisen kehittäminen

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuu-
den kehittäminen ja parantaminen

Suomen ympäristökeskus 
ja Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus

Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

3. Tulvakartoitus

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon 
jakaminen

Tulvakeskus, Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus ja merkit-
tävän tulvariskialueen kunnat

Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

3.2 Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvariski-
alueen vahinkokohteiden tarkempi kartoitus

Isokyrö, Vaasa, Mustasaari, 
Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus ja maakuntamuseo

Kunnat, Kyrönjokirahasto 2022 – 2025

4. Veden pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen 
kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen 
edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. soiden 
ennallistaminen ja metsätalouden vesiensuoje-
lutoimet)

Toiminnan harjoittajat mm. 
maa- ja metsätalouden 
harjoittajat, turvetuottajat, 
Suomen metsäkeskus ja 
kunnat

Vastuutahot Jatkuva

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen 
hyödyntäminen vedenpidättämisessä (pilot-
hanke)

Toiminnan harjoittajat, kunta 
ja ELY-keskus

Vastuutahot, mahdollinen 
valtion avustus

2022 – 2027

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton 
edistäminen hulevesien käsittelyssä, varastoin-
nissa ja poisjohtamisessa (pilothanke)

Toiminnan harjoittajat, kunta 
ja ELY-keskus

Kunnat ja mahdollinen valtion 
avustus

2022 – 2027

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkai-
den tulvavesien pidättämiseen liittyvien toimen-
piteiden selvittäminen (kansallinen hanke)

Ministeriöt, Syke ja ELY-
keskukset

Vastuutahot 2022 – 2025

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten moni-
puolisten vesistöhankkeiden edistäminen

Ministeriöt, ELY-keskus, 
jokineuvottelukunta, kunnat 
ja paikalliset toimijat

Vastuutaho, mahdollinen 
valtionavustus tai EU-rahoitus, 
Kyrönjokirahasto

Jatkuva

B. Tulvasuojelutoimenpiteet
5. Kyrönjoen pengerrysalueen käytön muutos

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön 
muutoksen suunnittelun loppuunsaattaminen ja 
lupaprosessi

Ilmajoen kunta ja Seinäjoen 
kaupunki, Kyrönjoen yläosan 
pengerrysyhtiöt ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus

Vastuutahot 2022 – 2023

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä pen-
gerrysalueella tulvatilanteessa

Ilmajoen kunta ja Seinäjoen 
kaupunki, Kyrönjoen yläosan 
pengerrysyhtiöt ja ELY-
keskus

Vastuutahot 2022 – 2023
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Toimenpiteet Vastuutaho Rahoitus Toimeenpanoaika-
taulu

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muu-
toksen toteutus

Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus ja pengerrysyhtiöt

Valtio 2023 – 2024

6. Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden matalalla sijaitsevien kohteiden paikallissuojaaminen

6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien 
erityiskohteiden ja muiden rakennusten 
paikallissuojaamiseksi kiinteillä tai tilapäisillä 
suojauksilla

Tulvariskialueen kaupungit ja 
kunnat, kiinteistönomistajat 
ja toimijat sekä Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus

Kunnat, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus

2022 – 2024

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen Tulvariskialueen kaupungit 
ja kunnat

Kunnat 2022 – 2027

7. Kyrkösjärven säännöstelyn muutos

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutoksen vaatimista perkauksista ja muista 
töistä

Seinäjoen Energia Oy, 
Seinäjoen kaupunki ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2022 – 2024

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen 
suunnittelu, lupahakemus ja toteuttaminen

Seinäjoen Energia Oy, 
Seinäjoen kaupunki ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus

Vastuutahot 2025 – 2027

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimien toteuttaminen

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelu-
toimenpiteiden toteuttaminen

Järjestely-yhtiö, kunnat, 
paikalliset toimijat ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus

Vastuutahot, mahdollinen 
valtion avustus

Jatkuva

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoi-
menpiteiden käyttöönoton edistäminen

Mustasaari ja Vöyri Vastuutahot, mahdollinen 
valtion avustus

2022 – 2027

C. Valmiustoimet
9. Tulvavaroitukset, pelastussuunnitelmat, kuntien varautumissuunnitelmat, yhteistyöverkostojen ylläpito sekä tulvantorjunnan harjoitukset

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjan-
maan ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueella

Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
pelastuslaitokset, Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus, kunnat 
sekä muut paikalliset toimijat

Vastuutahot/virkatyö 2022 – 2027

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien 
kuntien ja kaupunkien varautumissuunnitelman 
laatiminen ja päivittäminen tulvia varten

Tulvariskialueiden kunnat Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitel-
man ylläpito

Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus ja Seinäjoen energia

Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

Paikalliset toimijat, ELY-kes-
kus, kunnat ja pelastuslaitos

Vastuutahot Jatkuva

10. Omatoiminen varautuminen

10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautumi-
nen tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitel-
man laatiminen

Kiinteistön omistajat ja muut 
paikalliset toimijat sekä 
kunnat

Kiinteistön omistajat, paikalliset 
toimijat

Jatkuva

10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioi-
misesta ja tulviin varautumisesta

Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus, kunnat ja pelastuslaitos

Vastuutahot/virkatyö 2022 – 2023

11. Ennakoivat tulvantorjuntatoimet

11.1 Säännöstelyn kehittäminen Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus ja voimayhtiöt

Vastuutahot/virkatyö Jatkuva

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien 
ja säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnos-
sapito

Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus, Kyrönjoen pengerrysyh-
tiöt, voimayhtiöt ja pengerra-
kenteita omistavat kunnat

Vastuutahot Jatkuva

11.3 Selvitys Kalajärven säännöstelyn ylärajan 
ylitysoikeuden muuttamisesta (poikkeuksellisis-
sa) tulvatilanteissa

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus, Seinäjoen energia ja 
patoturvallisuusviranomainen

Vastuutahot 2022 – 2024

11.4 Muiden ennakoivien tulvantorjuntatoimen-
piteiden kehittäminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus

Vastuutaho/virkatyö Jatkuva

D. Toiminta tulvatilanteessa
12. Tulvatilannekuva ja tulviin liittyvä tiedotus

12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön 
ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus, alueelliset pelastus-
laitokset, kunnat, tulvakeskus 
ja Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto

Vastuutahot Jatkuva
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5.2.2 Hallintasuunnitelmassa 
esitettyjen toimenpiteiden seuranta
Tulvariskien hallintaa koskevan lakimuutoksen 
(HE 105/2019 vp; EV 11/2020) myötä tulvaryhmän 
tehtävänä on seurata tulvariskienhallintasuun-
nitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista 
(620/2010, 16 §). Seurannan päämääränä on var-
mistaa hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpi-
teiden toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa 
ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttaminen 
(Tulvariskien hallintasuunnitelmien seurantaohjeis-
tus vuosille 2022 – 2027). Tulvaryhmä kokoontuu 
seuraamaan hallintasuunnitelmissa esitettyjen ta-
voitteiden toteutumista vuosittain. ELY-keskus ra-
portoi tiedot toimenpiteiden toteutumisesta Suo-
men ympäristökeskukselle, joka kerää tiedot keski-
tetysti tulvatietojärjestelmään. Kunnat, maakunnan 
liitot, alueen pelastustoimi ja muut mahdolliset vas-
tuutahot huolehtivat toimenpiteidensä edistymistä 
kuvaavien tietojen toimittamisesta ELY-keskuk-
selle. Maa- ja metsätalousministeriö voi hyödyntää 
seurantajärjestelmää myös ELY-keskusten ja SY-
KEn tulosohjauksessa sekä tulvariskien hallinnan 
onnistumisen vaikuttavuuden arvioinnissa yleisesti. 
Samalla turvataan EU:n tulvariskien hallintasuun-
nitelmien tarkistamiseen liittyvän raportoinnin tar-
peet.

Osana seurantaa tulee kuvata, onko toteutetuilla 
toimenpiteillä saavutettu ne vaikutukset, jotka sillä 
hallintasuunnitelmassa on arvioitu saavutettavan. 
Toimenpiteiden seurannassa ensisijaisiksi (erittäin 
tärkeät ja tärkeät) priorisoidut toimenpiteet ovat 

myös seurannan kannalta keskeisimmät. Hallin-
tasuunnitelmien toimeenpanon seuranta koostuu 
siis kahdesta kokonaisuudesta: 1) toimenpiteiden 
toteutumisen seurannasta sekä 2) vaikutusten ja 
tavoitteiden saavuttamisen seurannasta. Toimen-
piteiden toteutumisen seurannan mittarit esitetään 
taulukossa 8. Taulukossa kuvataan myös toimenpi-
teen etusijajärjestys ja toteutusaikataulu. Tulvaryh-
mä tekee alueen kunnille ja muille vastuutahoille 
kyselyn tai muun selvityksen ehdotettujen toimen-
piteiden edistymisestä säännöllisin väliajoin. Tul-
varyhmä edistää myös tiedonvaihtoa muiden toi-
mijoiden kanssa tulvariskien hallinnan tavoitteiden 
toteutumiseksi. Kaikkien tavoitteiden osalta mittarit 
eivät kuitenkaan kuvaa yksiselitteisesti vaikutus-tu-
los -suhdetta, joten tavoitteiden toteutumista täytyy 
usein arvioida myös muuten.

Toimenpiteiden vaikutusten seurannassa tulee 
keskittyä toimenpiteisiin, joilla voi olla merkittäviä, 
laaja-alaisia tai pitkäkestoisia vaikutuksia (Tulva-
riskien hallintasuunnitelmien seurantaohjeistus 
vuosille 2022 – 2027). Keskeisin seurannan kohde 
on toimenpiteiden vaikutukset tulvariskien vähe-
nemiseen. Lisäksi tulee tarpeen mukaan arvioida 
mahdollisia luontovaikutuksia ja sosioekonomisia 
vaikutuksia. Myös SOVA-lain mukaisia ympäristö-
vaikutuksia tulee seurata. Lisäksi seurataan, kuinka 
hyvin toteutuneet toimenpiteet ovat saavuttaneet 
sille asetetut tavoitteet (hankkeen vaikuttavuus). 
Toteutuneiden toimenpiteiden vaikutusten arviointi 
on syytä tehdä vähintään hallintasuunnitelmien tar-
kistamisen yhteydessä kuuden vuoden välein. Arvi-
ot voidaan tehdä sanallisesti käyttämällä tulvariskiä 
kuvaavia mittareita. 

Toimenpiteet Vastuutaho Rahoitus Toimeenpanoaika-
taulu

12.2 Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-
aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus, pelastuslaitos, kunnat ja 
tulvakeskus

Vastuutahot Jatkuva

13. Tulvan aikainen säännöstely ja poikkeusluvat

13.1 Vesistön säännöstelyn ja pengerrysaluei-
den käyttö lupapäätösten rajoissa tulvavahinko-
jen pienentämiseksi

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus

Vastuutaho/virkatyö Jatkuva

13.2 Poikkeamislupien hakeminen säännöste-
lyn tilapäiseksi muuttamiseksi tulvatilanteessa

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus

Vastuutaho/virkatyö Jatkuva

14. Evakuointi

14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssi-
en varmistaminen

Pelastuslaitos, kunnat, puo-
lustusvoimat sekä vapaaeh-
toistoimijat

Vastuutahot Jatkuva

E. Jälkitoimenpiteet
15. Varautumisen ylläpitäminen

15.1 Varautumisen ylläpitäminen Viranomaistahot, alueen toi-
mijat ja kiinteistönomistajat

Vastuutahot Jatkuva

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD7829882-0A92-4E0C-945B-F18257B16CFC%7D/158640
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD7829882-0A92-4E0C-945B-F18257B16CFC%7D/158640
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD7829882-0A92-4E0C-945B-F18257B16CFC%7D/158640
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD7829882-0A92-4E0C-945B-F18257B16CFC%7D/158640
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD7829882-0A92-4E0C-945B-F18257B16CFC%7D/158640
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Taulukko 8. Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden seurantamittarit. 

Toimenpiteet Aikataulu Etusijajärjes-
tys Mittarit

A. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
1. Maankäytön suunnittelu ja lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin Jatkuva Erittäin tärkeä Ehdot täyttävien kaavojen määrä (%)

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien suosi-
tusten päivittäminen merkittävällä tulvariskialueella

2022 – 2023 Erittäin tärkeä Toteutunut (k/e)

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioiminen 
yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyk-
sissä 

Jatkuva Erittäin tärkeä Ehdot täyttävien yleis- ja asemakaavojen 
sekä rakennusjärjestyksien määrä (%)

Uusi toimenpidenimi: 1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinf-
rastruktuurille alimmat rakentamiskorkeudet tai 
uusien ja saneerattavien rakenteiden ohjaus pois 
tulvavaara-alueelta 

Jatkuva Erittäin tärkeä Ehdot täyttävien sähkö- ja tietoliikenneinfra-
struktuurin määrä (%)

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien haastei-
den huomioiminen asemakaavoissa ja rakennusjär-
jestyksissä 

Jatkuva Erittäin tärkeä Ehdot täyttävien asemakaavojen sekä raken-
nusjärjestyksien määrä (%)

1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen 
lupaprosesseissa ja valvonnassa

Jatkuva Tärkeä Ehdot täyttävien lupien määrä (%)

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyydestä ja 
korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla

2022 – 2027 Tärkeä Selvitysten määrä (kpl)

2. Hydrologinen seuranta ja mallintamisen kehittäminen

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuuden 
kehittäminen ja parantaminen

Jatkuva Tärkeä Tulvaennusteiden havaitut luotettavuusongel-
mat suunnittelukauden aikana (kpl)

3. Tulvakartoitus

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jaka-
minen

Jatkuva Erittäin tärkeä Valmiiden tulvakarttojen määrä (kpl)

3.2 Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvariskialueen 
vahinkokohteiden tarkempi kartoitus

2022 – 2025 Erittäin tärkeä Vaiheet: 1) Mittaus (tehty: k/e), 2) raportointi 
(tehty: k/e), 3) Tiedon jako (tehty: k/e)

4. Veden pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen kehit-
täminen vesien pidättämisen ratkaisujen edistämi-
seen ja toteuttamiseen (mm. soiden ennallistaminen 
ja metsätalouden vesiensuojelutoimet).

Jatkuva Erittäin tärkeä Toteutuneet VHS-toimenpiteet (kpl)

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen hyö-
dyntäminen vedenpidättämisessä (pilothanke)

2022 – 2027 Tärkeä Vaiheet: 1) Kohteen valinta ja maanomistaja-
sopimukset (tehty: k/e), 2) suunnitelma (tehty: 
k/e), 3) mahdollinen lupaprosessi (tehty: k/e), 
4) rakentaminen (tehty: k/e), 5) käyttöönotto 
(tehty: k/e)

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton edis-
täminen hulevesien käsittelyssä, varastoinnissa ja 
poisjohtamisessa (pilothanke)

2022 – 2027 Erittäin tärkeä Vaiheet: 1) Kohteen valinta (tehty: k/e), 2) 
suunnitelma (tehty: k/e), 3) mahdollinen lupa-
prosessi (tehty: k/e), 4) rakentaminen (tehty: 
k/e), 5) käyttöönotto (tehty: k/e)

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkaiden 
tulvavesien pidättämiseen liittyvien toimenpiteiden 
selvittäminen (kansallinen hanke)

2022 – 2025 Täydentävä Toteutuneet VHS-toimenpiteet (kpl), kansalli-
nen hanke toteutunut (k/e)

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten monipuolis-
ten vesistöhankkeiden edistäminen

Jatkuva Täydentävä Toteutuneiden hankkeiden määrä (kpl)

B. Tulvasuojelutoimenpiteet
5. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutos

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutoksen 
suunnittelun loppuunsaattaminen ja lupaprosessi

2022 – 2023 Tärkeä Vaiheet: 1) suunnitelma valmis (tehty: k/e), 2) 
lupaprosessi (tehty: k/e) 3) lupa saatu (k/e)

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä pengerrys-
alueella tulvatilanteessa

2022 – 2023 Täydentävä Toteutunut (k/e)

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutoksen 
toteutus

2023 – 2024 Tärkeä Vaiheet: 1) rakenteet ja rakennustyöt (tehty: 
k/e), 2) käyttöönotto (tehty: k/e)

6.Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden matalalla sijaitsevien erityiskohteiden 
paikallissuojaaminen

6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien erityiskoh-
teiden ja muiden rakennusten paikallissuojaamiseksi 
kiinteillä tai tilapäisillä suojauksilla

2022 – 2024 Erittäin tärkeä Toteutunut (k/e)

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen 2022 – 2027 Muu Hankittu siirrettävien tulvaseinämien määrä 
(kpl)
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Toimenpiteet Aikataulu Etusijajärjes-
tys Mittarit

7. Kyrkösjärven säännöstelyn muutos

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven säännöstelyn muu-
toksen vaatimista perkauksista ja muista töistä

2022 – 2024 Täydentävä Toteutunut (k/e)

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen suunnit-
telu, lupahakemus ja toteuttaminen

2025 – 2027 Muu Vaiheet: 1) suunnitelma valmis (tehty: k/e), 2) 
lupaprosessi (tehty: k/e), 3) perkaukset (tehty: 
k/e), 4) muut rakennustyöt (tehty: k/e), 5) 
käyttöönotto (tehty: k/e)

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelutoimen-
piteiden toteuttaminen

Jatkuva Tärkeä Toteutettujen tulvasuojelutoimenpiteiden 
määrä (kpl)

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoimenpi-
teiden käyttöönoton edistäminen

2022 – 2027 Tärkeä/Toissi-
jainen

Toteutettujen tulvasuojelutoimenpiteiden 
määrä (kpl)

C. Valmiustoimet
9.Tulvavaroitukset, pelastussuunnitelmat, kuntien varautumissuunnitelmat, yhteistyö-
verkostojen ylläpito sekä tulvatorjunnan harjoitukset

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueella

2022 – 2027 Tärkeä Toteutuneiden harjoitusten määrä (kpl)

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien kuntien 
ja kaupunkien varautumissuunnitelman laatiminen ja 
päivittäminen tulvia varten

Jatkuva Erittäin tärkeä Ehdot täyttävien varautumissuunnitelmien 
määrä (kpl)

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelman 
ylläpito

Jatkuva Tärkeä Suojatun alueen asukasmäärä (henkilöä)

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja yhteis-
työtilaisuuksien järjestäminen

Jatkuva Erittäin tärkeä Järjestetyt yhteistyötilaisuudet (kpl)

10. Omatoiminen varautuminen

10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen tul-
vatilanteeseen ja varautumissuunnitelman laatiminen

Jatkuva Erittäin tärkeä Ohjeistettujen toimijoiden määrä (kpl)

10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioimises-
ta ja tulviin varautumisesta

2022 – 2023 Täydentävä Lähetettyjen kyselyjen määrä (kpl)

11. Ennakoivat tulvantorjuntatoimet

11.1 Säännöstelyn kehittäminen Jatkuva Toissijainen Tehtyjen selvitysten määrä (kpl)

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja 
säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito

Jatkuva Erittäin tärkeä Kunnossapidettyjen rakenteiden määrä (kpl)

11.3 Selvitys Kalajärven säännöstelyn ylärajan 
ylitysoikeuden muuttamisesta (poikkeuksellisissa) 
tulvatilanteissa

2022 – 2024 Toissijainen Toteutunut (k/e)

11.4 Muiden ennakoivien tulvantorjuntatoimenpitei-
den kehittäminen

Jatkuva Toissijainen Tehdyt muut ennakoivat tulvantorjuntatoimet 
(kpl)

D. Toiminta tulvatilanteessa
12. Tulvatilannekuva ja tulviin liittyvä tiedotus

12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön ylläpito 
sekä yhteistyötilaisuudet

Jatkuva Tärkeä Yhteistyötilaisuuksien määrä (kpl)

12.2 Tulvatiedottamisen varmistaminen tulva-aikana 
ja tulvatilanteisiin varautuminen

Jatkuva Tärkeä Tiedotteiden, some-päivitysten, oppaiden, 
julkaisujen ja yleisötilaisuuksien määrä (kpl)

13. Tulvan aikainen säännöstely ja poikkeusluvat

13.1 Vesistön säännöstely ja pengerrysalueiden 
käyttö lupapäätösten rajoissa tulvavahinkojen pie-
nentämiseksi

Jatkuva Erittäin tärkeä Toteutumisaste asiantuntija-arvioina (1 – 100 
%/suunnittelukausi)

13.2 Poikkeamislupien hakeminen säännöstelyn 
tilapäiseksi muuttamiseksi tulvatilanteessa

Jatkuva Toissijainen Tilanteiden määrä, jossa poikkeusluvan hake-
miseen on ollut tarvetta (kpl)

14. Evakuointi

14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssien 
varmistaminen

Jatkuva Tärkeä Varautumissuunnitelmat, joissa on huomioitu 
evakuoinnin resurssit (kpl)

E. Jälkitoimenpiteet
15. Varautumisen ylläpitäminen

15.1 Varautumisen ylläpitäminen Jatkuva Täydentävä Toteutumisaste asiantuntija-arvioina (1 – 100 
%/suunnittelukausi)
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5.3 Tulvariskien hallinnan or-
ganisaatio
Yhteenveto viranomaisten vastuista tulvan uha-
tessa, tulvatilanteessa ja sen jälkeen esitetään tau-
lukossa 9. Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä 
vastaa alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta 
ja edistämisestä. Tulvaryhmän muodostavat ELY-
keskusten, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien, 
pelastustoimen ja keskeisten sidosryhmien edusta-
jat. Tietoja tulvaryhmästä löytyy tulvaryhmän verk-
kosivuilta. Tarkemmin operatiivista toimintaa tulva-
tilanteessa kuvataan liitteessä 3.

 ELY-keskus huolehtii omaan toimialaansa kuulu-
vasta tiedottamisesta tulvatilanteen kaikissa vai-
heissa ja huolehtii viranomaisten yhteistyön järjes-
tämisestä tulvan uhatessa ja tulvan aikana. 

ELY-keskus huolehtii toimialallaan tehtävästä 
tulvariskien hallinnasta myös sen jälkeen, kun pe-
lastusviranomainen on käynnistänyt pelastustoi-
minnan ja ottanut pelastustoiminnasta pelastuslain 
mukaisen johtovastuun. ELY-keskus:
• pitää yllä alueellista tulvatilannekuvaa, 
• antaa asiantuntija-apua pelastustoimintaan ja 
• pitää huolen muun muassa tulvasuojelusta ja 

patoturvallisuudesta siten, että eri turvallisuus-
tekijät otetaan huomioon niin kuin siitä erikseen 
säädetään

• antaa asiantuntija-apua ympäristövahinkojen 
vaikutusten arvioinnissa

• isoja vahinkoja aiheuttaneen tulvatilanteen 
jälkeen ELY-keskus antaa asiantuntija-apua eri 
viranomaisille ja alueen väestölle ympäristön 
kunnostamiseen liittyvissä tehtävissä 

Jos ELY-keskus tekee tulvantorjuntatöitä, työt jat-
kuvat, vaikka johtovastuu siirtyisikin pelastuslai-
tokselle. Kuvassa 12 esitetään Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen alueen tulvantorjuntaorganisaa-
tion henkilöt sekä tärkeät yhteystiedot vuonna 
2020. Ajankohtaiset tiedot löytyvät ympäristöhallin-
non verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet > 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Taulukko 9. Viranomaisten vastuunjako tulvan eri vaiheissa.
Viranomaisten vastuut:  
ELY-keskus Pelastustoimi Kunta Tulvakeskus Puolustusvoimat
Vesitilanteen seuranta, 
tulvauhasta ja -tilan-
teesta tiedottaminen ja 
tulviin liittyvän yhteistyön 
edistäminen.

Pelastustoiminnan käyn-
nistäminen, tulvantor-
juntatilanteen yleisjohto 
ja pelastustoimintaa 
koskeva kriisiviestintä.

Kunnan rakennusten ja 
teiden suojaaminen

Tulvien ennustaminen ja 
tulvavaroitukset 

Työvoiman ja kaluston 
tarjoaminen (virka-apu-
pyynnöstä) pelastusvi-
ranomaisille tarvittaessa

Ennakkotorjuntatoimen-
piteet (esim. jäänsaha-
us) ja tulvatilannekuvan 
ylläpito

Alueiden ja yksittäisten 
tärkeiden kohteiden 
suojaaminen

Evakuoinnin toteutus ja 
hätämajoituksen järjes-
täminen

Valtakunnallisen tulva-
tilannekuvan ylläpitä-
minen

 

Asiantuntija-apu 
pelastusviranomaisille 
tulvantorjuntatöissä (jää-
patojen hajottaminen, 
väliaikaispenkereet) 

Yksityiseen omaisuuteen 
kohdistuvat toimenpiteet 
(teiden katkaisut yms.)

Työvoiman ja kaluston 
tarjoaminen pelastusvi-
ranomaisille tarvittaessa

  

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan 
ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan 
uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteisty-
ön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesis-
tössä. Myös ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet 
ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla, yhteistyös-
sä kuntien ja toiminnanharjoittajien kanssa. ELY-
keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaaras-
ta, tulviin varautuminen ennen tulvia sekä vesistön 
käytön valvonta.
• vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedotta-

minen
• ennakkotorjuntatoimenpiteet kuten jäänsahaus, 

hiekoitukset
• säännöstelyn ohjaus ja poikkeuslupien hakemi-

nen 
• asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomai-

selle/omaisuuttaan suojaaville yhteisöille tai 
yksityisille mm. seuraavissa tulvantorjuntatöis-
sä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden 
ja patojen teko ja vesien johtaminen tilapäisille 
alueille ja uomiin 

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
http://www.ymparisto.fi/tulvaohjeet
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Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien 
yleinen ehkäiseminen ja siihen liittyvä viranomais-
ten yhteistyö. Pelastustoimi suorittaa tulvatilan-
teessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät, 
joita on pidettävä pelastuslain mukaan kiireellisinä. 

Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muu-
taman tunnin kuluessa. Tähän vaikuttaa myös va-
hinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus. 

Pelastusviranomaisen vastuulla on toiminnan 
suunnittelu ja johtaminen poikkeuksellisissa tulva-
tilanteissa sekä pelastustoiminta
• tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, jos pelas-

tustoimintaan osallistuu useamman toimialan 
viranomaisia sekä kokonaiskuvan muodostami-
nen

• kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja 
yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen 
(esim. tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikais-
ten penkereiden ja patojen teko) 

• yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimen-
piteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai 
penkereiden katkaisut)

• johtovastuu siirtyy pelastusviranomaiselle 
silloin, kun tulvantorjunta muuttuu pelastustoi-
minnaksi

Varsinaiseen pelastustoimintaan kuuluvat väestön 
evakuointi tai kohteiden suojaaminen hiekkasä-
keillä ja muilla tilapäisrakenteilla sekä tulvaveden 
pumppaus. Pelastustoiminnan käynnistyttyä tilan-
teen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan joh-
taja. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tilannekuvan 
ylläpitämisestä sekä tehtävien antamisesta eri toi-
mialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pelas-
tuslaitos ottaa johtovastuun oman harkintansa mu-
kaisesti ja voi lopettaa johtovastuunsa merkittävän 
uhan väistyessä, jolloin sovitaan tilanteen edellyttä-
mistä jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi seurantavas-
tuista. ELY-keskus ja kunta voivat kuitenkin aina 
esittää pelastuslaitokselle johtovastuun ottamista, 
jos tilanteen hoitaminen sitä edellyttää, esimerkiksi 
merkittävän tulvavaaran vasta uhatessa tai aiem-
min hoidetun tulvatilanteen hankaloituessa uudel-
leen.

Kuva 12. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvatorjuntaorganisaatio vuonna 2020. 
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Kunnan vastuulla on suojella omia rakenteita ja 
toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisia tulva-
suojelussa 
• kunnan omaisuuden (esim. vesihuolto, terveys-

keskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyh-
teyksien suojeleminen

• evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjes-
täminen

• työvoiman sekä tulvantorjuntaa ja pelastustoi-
mintaa varten tarvittavan kaluston luovuttami-
nen tarvittaessa pelastusviranomaisen käyttöön

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitok-
sen yhteinen Tulvakeskus vastaa vuoden 2014 
alusta tulvien ennustamisesta, tulvavaroituksista ja 
valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä. 
Tulvakeskus vastaa myös näihin liittyvien palvelui-
den kehittämisestä ja ylläpidosta. Tulvakeskuksen 
ja ELY-keskusten yhteistyönä toimitettu vesi-/tulva-
tilannekuva on verkossa osoitteessa www.ympa-
risto.fi/vesitilanne ja vuoden 2020 alkupuolelta läh-
tien myös vesi.fi-verkkopalvelusta. 

Tulvakeskuksen verkkosivuilla www.tulvakes-
kus.fi on linkit palveluihin. Viranomaisille julkaistaan 
Tulvakeskuksen vesitilanne viranomaisille -tiedo-
tetta ja lisäksi varoitukset ovat saatavilla LUOVA-
järjestelmän kautta. 

Tulvakeskus tuottaa seuraavat palvelut:
• Vesistötulvat

• Varoitukset (SYKE)
• Vesitilanne ja ennusteet (SYKE), myös 

Tulvakeskuksen vesitilanne viranomaisille 
-tiedote

• Tulvakartat (SYKE ja ELY)
• Rankkasadetulvat

• Varoitukset (IL)
• Merivesitulvat

• Varoitukset (IL)
• Meriveden korkeusennuste (IL)
• Tulvakartat (SYKE ja ELY) 

Vesistötulvien toistuvuuksien lausunnoista vastaa 
Suomen ympäristökeskus, merivesi- ja rankkasa-
detulvien osalta lausunnoista vastaa Ilmatieteen 
laitos. Lausuntoja voivat pyytää sekä vakuutusyh-
tiöt että yksityisen henkilöt. Lausunnot ovat mak-
sullisia. Ilmatieteen laitoksella on rankkasadetul-
vien osalta puhelinpalvelumenettely ja lausunnon 
voi saada puhelimitse. Tarvittaessa SYKE on yh-
teydessä ELY-keskuksiin lisätietojen saamiseksi 

vedenkorkeuksista, virtaamista ja tulvan poikkeuk-
sellisuudesta. Näissä tapauksissa voi olla tarpeen, 
että ELY-keskuksen edustaja käy tulvapaikalla tar-
kastamassa tilanteen. ELY-keskus voi laskuttaa 
SYKEa aiheutuneista lisäkustannuksista. Kustan-
nukset tulee arvioida ennalta ja SYKE varmistaa 
lausunnon pyytäjän maksuhalukkuuden lisäselvi-
tyksistä. 

Tulvakeskus seuraa vesi- ja säätilanteen kehi-
tystä, tuottaa ja välittää vesitilannekuvaa kaikille 
käyttäjäryhmille. Normaalioloissa Tulvakeskuksella 
on jatkuva päivystys. Lievissä tai merkittävissä häi-
riötilanteissa (turvallisuutta mahdollisesti heikentä-
vä tulvantilanne), Tulvakeskuksessa siirrytään ko-
hotettuun valmiuteen. Vakavissa häiriötilanteissa 
(laaja-alainen ja / tai poikkeuksellisen voimakas 
tulvatilanne, jolla merkittäviä vaikutuksia yleiseen 
turvallisuuteen) Tulvakeskuksessa siirrytään eri-
tyistilannevalmiuteen. 

Tulvakeskuksen päivystys muodostuu normaali-
tilanteissa IL:n ympärivuorokautisesta LUOVA-päi-
vystyksestä ja SYKEn vesistötulvapäivystyksestä. 
SYKEssä on vesistötulvien ennakointia, varoitta-
mista ja tilannekuvan ylläpitoa varten vuorokauden 
ympäri toimiva varallaolopäivystys, jonka käynnis-
tyessä Tulvakeskus siirtyy kohotettuun valmiuteen. 
Tulvakeskus siirtyy tarvittaessa kohotettuun val-
miuteen myös vastaavissa merivesi- ja hulevesitul-
vatilanteissa, jolloin IL:n päivystystä vahvistetaan.

Poikkeuksellisissa vesioloissa ja huomattavissa 
vahinkoriskitilanteissa perustetaan Tulvakeskuk-
sen erityistilanneryhmä, joka tuottaa valtakunnalli-
sen tulvatilannekuvan yhteistyössä ELY-keskusten 
ja pelastusviranomaisten kanssa. 

Tulvatilannekuva kokoaa alueellisen ja paikallisen 
tiedon ja sisältää:
• tiedot tulvatilanteesta ja sen kehittymisestä
• tiedot käynnistetyistä ja tarvittavista toimenpi-

teistä
• tiedot tulvan aiheuttamista vahingoista
• vahinkoennusteen
• sääennusteen
• tulvaennusteen 
• tiedot tehdyistä ja suunnitelluista viestintätoi-

menpiteistä
• yhteydenpidosta viranomaisiin.

http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
http://www.vesi.fi/
http://www.tulvakeskus.fi/
http://www.tulvakeskus.fi/
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Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulva-
tilanteissa. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön 
tulviin liittyen viranomaiskokoonpanoja, joista käy-
tetään eri alueilla hieman eri nimityksiä. ELY-kes-
kukset huolehtivat tulvatilanteiden varautumisvai-
heessa viranomaisryhmän koolle kutsumisesta 
ja tarvittavasta yhteydenpidosta Tulvakeskuksen 
kanssa. Ryhmässä alueen pelastustoimi saa tarvit-
semansa tiedot päättääkseen siitä, milloin ja missä 
pelastuslain mukainen pelastustoiminta aloitetaan. 
Ryhmä voi myös kokoontua säännöllisesti tiettynä 
ajankohtana vuosittain. 

ELY-keskus ja muut viranomaiset toimivat oman 
johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpi-
teet kokonaisuutena edistävät onnettomuuden seu-
rausten tehokasta torjuntaa. 

 Kiinteistön omistajan ja haltijan/asukkaan 
vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla 
toimillaan sekä auttaa naapureita mahdollisuuksien 
mukaan. 
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Tulvakarttoja sekä niiden pohjalta tehtyjä vahinko-
arvioita hyödynnetään tulvariskien hallinnan suun-
nittelussa monin eri tavoin. Tulvariskikartat ja arviot 
mahdollisista vahingoista auttavat luomaan kuvan 
tulvariskien hallinnan nykytilasta ja asettamaan hal-
linnan tavoitteet mahdollisimman järkevästi. Tulva-
riskien hallinnan toimenpiteet määritellään näiden 
tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnitte-
lussa sekä tulvatilannetoiminnassa tulvakartoitus-
ten ja vahinkoarvioiden tiedoilla on myös suuri mer-
kitys.

6.1 Kyrönjoen tulvavaarakar-
toitus

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alu-
eet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan veden-
korkeuden tietyllä tulvan todennäköisyydellä 
(toistuvuudella)(kuva 13).. Jos kartoitetulla alueella 
on joko pysyvillä tai tilapäisillä rakenteilla suojattuja 
alueita, myös nämä esitetään kartoissa tulvasuojat-
tuina alueina. Tarvittaessa kartoissa voidaan esit-
tää myös tulvien aikainen virtaama ja virtausnope-
udet. Tulvavaarakartat on tulvariskilainsäädännön 
mukaisesti laadittu kaikille merkittäville tulvariski-
alueille. Kyrönjoen vesistöalueella tulvakartoitus 
on laadittu vesistötulvalle (avovesitulva). Suomen 
ympäristökeskus ja ELY-keskus ovat laatineet yh-
teistyössä Kyrönjoen suistoalueelle vuonna 2018 
erillisen jääpatomallinnuksen.

6. Tulvakartoitus ja riskien arviointi

Kuva 13. Tulvavaarakartta 
kuvaa tulva-alueita ja niiden 
vesisyvyyttä eri toistuvuuk-
silla.

Kyrönjoen vesistöalueella on tulvakartoitettu yh-
täjaksoinen alue joen suistosta Kurikkaan (plv 
−9+00 – 1271+00) (kuva 14). Tähän alueeseen 
kuuluu myös sivu-uomia: Lehmäjoki, Orismalanjo-
ki, Kainastonluoma, Pajuluoma sekä Seinäjoki. Li-
säksi erikseen on kartoitettu Jalasjärven tulva-alu-
eet (muu tulvariskialue). Jalasjärvelle ei ole tehty 
tulvariskikartoitusta. Kaikki tulvavaara- ja riskikartat 
löytyvät ympäristöhallinnon ylläpitämästä tulvakart-
tapalvelusta.

Yksityiskohtaiset tulvavaarakartat on tehty taulu-
kossa 10 esitettyjen todennäköisyyksien mukaisille 
toistuvuuksille. Tulvakartoitetuille alueille voidaan 
tarpeen mukaan myös laatia erikoisskenaarioita. 
Kyrönjoen vesistöalueen tulvakartoitetuilla alueilla 
erikoisskenaarioina on kartoitettu melko yleisiä tul-
vatilanteita (taulukko 11). Näiden lisäksi Kyrönjoen 
suistolle ja Vassorinlahdelle laaditussa mallinnuk-
sessa otettiin huomioon myös meritulvan vaikutus 
vesistötulvaan. Toisessa meritulvat huomioon ot-
tavassa erikoisskenaariossa on käytetty merive-
den eri toistuvuuksilla mitattua korkeinta merive-
denkorkeutta (HW) ja toisessa vesistötulvaan on 
yhdistetty meren keskiylivedenkorkeus (MHW). 
Molemmissa erikoiskenaarioissa on käytetty tie-
tyllä toistuvuudella mitattuja korkeimpia Kyrönjoen 
virtaamia (HQ) (taulukko 12). Perusskenaarioissa 
meriveden korkeutena on käytetty keskimerive-
denkorkeutta (MW). Erittäin harvinaisten tulvien 
kohdalla on huomioitava, että virtaamien ja veden-
korkeuksien määrittämiseen liittyy paljon epävar-
muutta. Harvinaisia tulvia ei ole välttämättä päästy 
mittamaan ja havainnoimaan todellisessa tilantees-
sa ja täten mallinnuksen epävarmuus kasvaa, mitä 
harvinaisempia tulvia mallinnetaan. 

Tulvavaarakartat on tulvariskilainsäädännön mu-
kaisesti tarkistettu tai laadittu kaikille merkittäville 
tulvariskialueille vuoden 2019 loppuun mennessä. 

https://www.ymparisto.fi/tulvakartat
https://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Kuva 14. Kyrönjoen vesistöalueella tulvakartoitetut alueet vuoden 2019 loppuun mennessä. 
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6.1.1 Ilmajoen – Seinäjoen 
tulvavaarakartoitus

Ilmajoen – Seinäjoen merkittävä tulvariskialue kuu-
luu virtausmallinnetulle ja tulvavaarakartoitetulle 
alueelle, joka ulottuu yhtämittaisesti Kyrönjoen 
suistosta Kurikkaan ja Seinäjoelle (kuva 15). Tul-
vakartoitus Skatilasta yläjuoksulle päin aloitettiin 
laatimalla kartoitettavalle alueelle virtausmallinnus 
(1D). Virtausmallinnuksessa uoman pohjan tie-
toina käytettiin luotaamalla 50 – 300 metrin välein 
(PL 687+00 – 1271+00) tehtyä pohjan korkeusmal-
lia. Seinäjoen uomatietoina käytettiin Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskuksen (Länsi-Suomen ympäris-
tökeskuksen) mittaamia uoma- ja aukkotietoja ja 
Pajuluoman tietoina Maveplan Oy:n (2011) mittaa-
mia uoma- ja aukkotietoja. Uoman reunan ja tulva-
alueen maastotietona käytettiin Maanmittauslaitok-
sen (2009) laserkeilausaineistoa, josta kolmioitiin 
maastomalli. Korkeustarkkuus maastomallissa on 
noin 0,15 metriä. (Aho 2013).

Taulukko 10. Tulvavaarakartoitetut skenaariot yksityiskohtaisissa tulvavaarakartoissa.

Toistuvuus (vuotuinen todennäköisyys) Sanallinen kuvaus

MHQ/MHW Vuosimaksimien keskiarvo

1/5a (20 %) Hyvin yleinen tulva

1/10a (10 %) Yleinen tulva

1/20a (5 %)

1/50a (2 %) melko harvinainen tulva

1/100a (1 %) harvinainen tulva

1/250a (0,4 %) erittäin harvinainen tulva

1/1000a (0,1 %)

Taulukko 11. Kyrönjoen vesistöalueelle tulvavaarakarttoihin valitut erikoisskenaariot 
Toistuvuus (vuotuinen todennäköisyys) Sanallinen kuvaus
1/40a melko yleinen tulva

1/60a melko harvinainen tulva

1/80a 

Taulukko 12. Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden erikosskenaariot, joissa meritulva on yhdistetty vesistötulvaan.
Erikoisskenaario: korkeaan meriveteen yhdistetty 
vesistötulva

Erikoisskenaario: meren keskiylivedenkorkeuteen 
yhdistetty vesistötulva

MHQ/MHW MHQ/MHW

HQ 1/5a / HW 1/5a HQ 1/5a / MHW

HQ 1/10a / HW 1/10a HQ 1/10a / MHW

HQ 1/20a / HW 1/20a HQ 1/20a / MHW

HQ 1/50a / HW 1/50a HQ 1/50a / MHW

HQ 1/100a / HW 1/100a HQ 1/100a / MHW

HQ 1/250a / HW 1/250a HQ 1/250a / MHW

HQ 1/1000a / HW 1/1000a HQ 1/1000a / MHW

Kyrönjoen virtaamat määritettiin Skatilan ja Han-
hikosken mittausasemien mukaan. Mittausase-
mien tietoja käytettiin myös virtaamien toistuvuuk-
sien määrittämisessä. Ilmajoen – Seinäjoen alu-
eella on penkereillä tulvasuojattuja alueita, jotka 
alkavat Ilmajoen keskustasta ja jatkuvat Kitinojan 
kylän alapuolisille alueille. Toistuvuuksissa ei huo-
mioitu virtaamien muutoksia, kun vettä päästetään 
pengerrysalueille tai säännöstelytoimista johtu-
via virtaamien muutoksia. Nämä toimet katsottiin 
sisältyvän mittausasemien havaintoihin. Virtaus-
mallin kalibroinnissa käytettiin 8.10.2012 syystul-
van ja 21.4.2013 kevättulvan vedenkorkeus- ja vir-
taamahavaintoja. Lisäksi huomioitiin 23.4.2013 ja 
26.4.2013 tehtyjen luotausten antamat vedenkor-
keustiedot. 
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Seinäjoella virtaamat määritettiin Jouttikoskelle, 
Kyrkösjärven ohijuoksutukseen ja Kyrkösjärven 
purkutunnelin alapuolelle Suomen ympäristökes-
kuksen vesistömallilaskennalla. Pajuluoman vir-
taamat määritettiin Jalasjoen tulvakartoituksen pe-
rusteella. (Aho 2013). Pajuluoman kalibrointi tehtiin 

21.4.2013 tehtyjen vedenkorkeushavaintojen ja vir-
taamamittauksen avulla. Seinäjoen virtaamat kalib-
roitiin 17.8.1954 havainnoilla. Kalibroinnissa huo-
mioitiin havaintoajankohdan jälkeen tehdyt vesistö-
rakenteet. 

Kuva 15. Ilmajoen – Seinäjoen tulvavaarakartta, toistuvuus keskimäärin 1/100 vuodessa. Kaikki tulvavaarakartat löytyvät ympäristö-
hallinnon tulvakarttapalvelusta. 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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6.1.2 Ylistaron – Koivulahden 
tulvavaarakartoitus

Ylistaron – Koivulahden merkittävä tulvariskialue 
kuuluu virtausmallinnetulle ja tulvavaarakartoite-
tulle alueelle, joka ulottuu yhtämittaisesti Kyrön-
joen suistosta Kurikkaan ja Seinäjoelle (kuva 16). 
Mustasaaren Skatilan sillasta ylävirtaan virtausmal-
linnuksessa uoma pohjan tietoina käytettiin luotaa-
malla 50 – 300 metrin välein (PL 687+00 – 1271+00) 
tehtyä pohjan korkeusmallia. Vähänkyrön alueella 
käytettiin Turun yliopiston GIFLOOD-hankkeessa 
(2008) luotaamaa aineistoa. Uoman reunan ja 
tulva-alueen maastotietona käytettiin Maanmit-
tauslaitoksen (2009) laserkeilausaineistoa, josta 
kolmioitiin maastomalli. Korkeustarkkuus maasto-
mallissa on noin 0,15 metriä. (Aho 2013). Kaina-
stonluoman virtaamat määritettiin Kainaston-
luoman oman havaintoaseman tietojen mukaan. 
Lehmäjoen ja Orismalanjoen virtaamat määritet-
tiin 18.4.2013 tehtyjen vedenkorkeus- ja virtaama-
mittausten avulla sekä Kainastonluoman tietojen 
avulla. Toistuvuudet saatiin Skatilan, Hanhikosken 
ja Kainastonluoman tiedoista. (Aho 2013). 

Kuten Kyrönjoen yläosan virtausmallinnuksessa, 
myös alaosalla käytettiin virtaaman mallintamises-
sa Skatilan ja Hanhikosken mittausasemien tietoja. 
Kyrönjoen alaosan mallinnus Skatilasta alavirtaan 
joen suistoalueelle laadittiin vuonna 2019. Mallin 
laadinnassa käytettiin korkeusaineistona vuonna 
2009 tehtyyn kansalliseen laserkeilausaineistoon 
perustuvaa KM2-korkeusmallia (Aho 2020). Li-
säksi mallinnuksessa hyödynnettiin vuosina 2014 
ja 2018 tehtyjen laserkeilausten täyden tiheyden 
pistepilviä, jotta jokipenkereiden korkeus ja muo-
to saataisiin määritettyä luotettavammin. Lisäksi 
suoritettiin tarkistusmittauksia. Uoman geometri-
an selvittämisessä käytettiin keilaluotausten tulok-
sia ja uomasta mitattuja poikkileikkauksia. Kyrön-
joen alaosan ja suiston uusi mallinnus toteutettiin 
2D-mallina, jotta alueen penkereet, virtausreittien 
monimuotoisuus ja virtausten kääntyminen voitiin 
mallintaa paremmin (Aho 2020). Virtaamat mallia 
varten määritettiin Skatilan mittausaseman tiedois-
ta. Mallin kalibroinnissa käytetiin vuoden 1984 vir-
taama- ja vedenkorkeushavaintoja. Perusskenaa-
rioiden lisäksi alueelle laadittiin erikoisskenaariot, 
jotka on esitetty taulukossa 12.

Kyrönjoen virtausmallien kalibroinnissa käytettiin 
vuoden 1984 virtaama- ja vedenkorkeushavaintoja. 
Lisäksi mallia tarkistettiin osin syksyn 2012 tulvan 
aikaisilla havainnoilla. Kalibroinnissa säädettiin uo-
man karkeuskerrointa, kunnes vedenkorkeuksissa 
päästiin lähelle havaittuja korkeuksia. Kainaston-
luoman kalibrointi tehtiin tulvan 13.4.2010 havain-
noilla. Orismalanjoen ja Lehmäjoen kalibrointi teh-
tiin 18.4.2013 tehdyillä erillisillä vedenkorkeus- ja 
virtaamamittauksilla. (Aho 2013)

Kuvassa 16 esitetään väliltä Ylistaro-Vähäkyrö 
yleispiirteinen tulvavaarakartta joka kuvaa harvi-
naista tulvatilannetta (1/100 a toistuva tulva) ja 
kuvassa 17 vastaava tulvavaarakartta Kyrönjoen 
alaosalta jokisuistoon saakka. Kaikki mallinnetut 
tulvakartat on nähtävillä eri mittakaavoilla Suomen 
ympäristökeskuksen tulvakarttapalvelussa.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Kuva 16. Tulvavaarakartta väliltä Ylistaro-Koivulahti, toistuvuus keskimäärin 1/100 vuodessa. Kaikki tulvavaarakartat löytyvät ympäristöhallin-
non tulvakarttapalvelusta.
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Kuva 17. Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden tulvavaarakartta, toistuvuus keskimäärin 1/100 vuodessa. Kaikki tulvavaarakartat 
löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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6.1.3 Muut tulvakartoitetut alueet: 
Jalasjärven tulvavaarakartoitus

Jalasjärven yksityiskohtainen tulvakartoitus toteu-
tettiin 1D-virtausmallinnuksella vuonna 2009. Vir-
tausmallia kalibroitiin vuoden 1984 tulvan veden-
korkeus- ja virtaamatiedoilla. Tulvavaarakartoi-
tus tehtiin toistuvuuksille: 1/20 v, 1/50 v, 1/100 v, 
1/250 v ja 1/1000 v. Korkeusaineistona käytettiin 

Maanmittauslaitoksen tuottamaa laserkeilattua 
KM2-korkeusmallia, jonka tarkkuus on keskimää-
rin +/- 20 cm. Jalasjärven yleispiirteinen tulvavaa-
rakartta (1/100 v) on esitetty kuvassa 18. Alueella 
on kaksi kiinteillä rakenteilla tulvasuojattua aluetta 
(suojattu tasolle keskimäärin 1/100 v toistuva 
tulva). Jalasjärvelle ei ole tehty tulvariskikartoitusta. 

Kuva 18. Jalasjärven yleispiirteinen tulvavaarakartta toistuvuudella keskimäärin 1/100 vuodessa toistuva tulva. Kaikki 
tulvavaarakartat löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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6.2 Kyrönjoen tulvariskikartoi-
tus 
Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvavaarakartoi-
tetun toistuvuuden aiheuttama riski. Riskillä tarkoi-
tetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoit-
tuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa esi-
tetään myös tulva-alueen asukkaiden viitteellinen 
määrä. Lisäksi riskikohteina esitetään vaikeasti 
evakuoitavat kohteet, yhteiskunnan kannalta tär-
keät toiminnot, mahdollisesti äkillistä pilaantumista 
aiheuttavat laitokset ja seurauksista mahdollisesti 
kärsivät suojelualueet sekä kulttuuriperintökohteet 
eli kohteet joille aiheutuu tai jotka aiheuttavat va-
hingollisia seurauksia tulvatilanteessa. Tiedot ovat 
pääosin peräisin valtakunnallisista paikkatietoai-
neistoista kuten rakennus- ja huoneistorekisteristä 
(RHR), Ympäristön suojelun sähköisestä asiointi-
järjestelmästä (YLVA), maaperän tilan (MATTI) ja 
vesilaitosten tietojärjestelmästä (VELVET) sekä 
erilaisista ympäristötietokannoista. Tietokannoista 
saatavat tiedot on tarkastettu kunnilta ja muilta si-
dosryhmiltä, kuten sähköverkkojen ylläpitäjiltä. Ris-
kikohteet esitetään kartoilla yhtenäisillä symboleilla 
(kuva 19). Asukasluvut esitetään asukasluku/riski-
ruutuina. Lisäksi voidaan esittää eri tulvan toistu-
vuuksilla katkeavat tiet. Teiden tiedot saadaan pää-
osin Liikenneviraston ylläpitämästä Digiroad-tieto-
järjestelmästä. 

Myös tulvariskikartoitukseen liittyy epävarmuuk-
sia, aina käytetyn tulvavaarakartan virheistä koh-
teiden tietojen paikkaansa pitävyyteen. Esimerkiksi 
rakennuksen tulvariskiä arvioitaessa on huomioita-
va, että kartoituksessa käytetty maanpinnan korke-
ustieto poikkeaa rakennuksen alimman lattiapinnan 
korkeudesta. Vahinkoja ei välttämättä siis aiheudu, 
vaikka rakennus sijaitseekin tulvavaara-alueella. 
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva 
ei leviäkään rakennukseen.

Ilmajoki – Seinäjoen ja Ylistaro – Koivulahden tul-
variskikohteiden tiedot on tarkistettu vuoden 2019 
aikana yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kun-
tien kanssa. Tarkistuksessa käytettiin apuna Syken 
ja ELY-keskusten laatimaa opasta Kuvaus tulva-
karttojen tarkistuksesta vuonna 2019. Tulvariski-
kohteet Kyrönjoen alaosalla Skatilasta suistoon on 
kerätty tietokannoista, alueen kunnilta ja muilta si-
dosryhmiltä syksyllä 2019. Tarkemmin tulvariskikar-
toitusten tuloksia esitellään luvuissa 6.2.1 ja 6.2.2. 
Kyrönjoella on tulvariskikartoituksen lisäksi toteu-
tettu rakennusten tarkempia mittauksia Ilmajoen ja 

Seinäjoen toimesta vuosina 2018 ja 2019. Tulva-
vaara- ja riskikartat ovat nähtävissä eri mittakaa-
voilla Suomen ympäristökeskuksen tulvakarttapal-
velussa. Tulvakarttapalvelussa voidaan esittää vain 
julkaistavaksi luovutetut riskikohteet, mikä vähen-
tää kartassa esitettyjen riskikohteiden määrää. 

Kuva 19. Esimerkki tulvariskikartasta ja siinä käytettävistä sym-
boleista. Symbolit kuvaavat tarkistettuja ja EU:lle raportoitavia 
tulvariskikohteita. (SYKE 2013)

6.2.1 Ilmajoen – Seinäjoen 
tulvariskikartoitus 

Taulukossa 13 esitetään yhteenveto Ilmajoen – Sei-
näjoen merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoi-
tuksen tuloksista. Tulvariskikartoituksen perusteella 
harvinaisella tulvalla (1/100a) kastumisvaarassa on 
108 asuinrakennusta, joista noin puolet sijaitsee 
Seinäjoen ja puolet Ilmajoen alueella. Asuinraken-
nusten osuus kaikista kastumisvaarassa olevista 
rakennuksista on yleisellä tulvalla (1/20a) noin 9 % 
ja muilla tulvan toistuvuuksilla noin 30 – 35 %. Tois-
tuvuudeltaan erittäin harvinaisella tulvalla (1/1000a) 
yli 55 % tulva-alueella sijaitsevista rakennuksista si-
joittuu Ilmajoen kunnan alueelle. Tulvariskialueella 
on uhattuna harvinaisella tulvalla noin 253 asu-
kasta (arvio perustuu rakennus- ja huoneistorekis-
terin tietoihin). 

http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/tulvakarttojen_tarkistaminen_suomessa_vuonna_2019.pdf
http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/tulvakarttojen_tarkistaminen_suomessa_vuonna_2019.pdf
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Vaikeasti evakuoitavia kohteita ovat asutuksen 
erityiskohteet, kuten vanhainkodit, sairaalat, koulut 
ja päiväkodit. Ilmajoella Munakan päiväkoti on tulva 
saartama jo melko yleisellä (1/50a) tulvalla (kuva 
20). Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) Peltonie-
men koulu sekä Tammikuhnalan ja Ala-Kuhnalan 
päiväkodit Ilmajoella ovat kastumisvaarassa. 

Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yh-
teiskunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa. Ilmajo-
en – Seinäjoen merkittävällä tulvariskialueella tulva 
voi aiheuttaa ongelmia tietoliikenteelle (Taulukko 
13). Sähkönjakeluun tulvat voivat vaikuttaa kaste-
lemalla sähköä jakavia puisto- ja avomuuntajia, jol-
loin sähkönjakelu estyy. Lisäksi Ilmajoen-Seinäjoen 
merkittävällä tulvariskialueella on yksi vedenotta-
mo, joka on kastumisvaarassa erittäin harvinaisella 
tulvalla (1/250a).

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Toistuvuudet (keskimäärin kertaa/vuodessa)
1/20 1/50 1/100 1/250 1/1000

Tulva-alueen asukkaat (kpl) 5 146 253 444 772 

Tulva-alueen asuinrakennukset (kpl) 1 61 108 168 262 

RHR-erityiskohteet (kpl) 1 1 1 4 5 

Vahingollinen seuraus ympäristölle
Toistuvuudet (keskimäärin kertaa/vuodessa)
1/20 1/50 1/100 1/250 1/1000

Ympäristöä pilaavat kohteet yht. (kpl): 6 21 31 47 51 

• Eläinsuojat (kpl) 2 7 9 11 12 

• Jätevedenpuhdistamot (suluissa jätevedenpumppaamot) (kpl) 0(+2) 2(+8) 2+(16) 2(+28) 2(+29)

• Pilaantuneet maa-alueet, todetut (PIMA) (kpl) 0 0 0 0 0

Välttämättömyyspalveluiden keskeytyminen
Toistuvuudet (keskimäärin kertaa/vuodessa)
1/20 1/50 1/100 1/250 1/1000

Vedenottamot (kpl) 0 0 0 1 1 

Puistomuuntamot (kpl) 3 4 7 12 19

Katujakokaapit (kpl) 22 44 67 109 151 

Katkeavat tiet (km) 0,3 
9 kpl 

19,2
33 kpl

25,7
42 kpl

33,0
56 kpl

39,7
71 kpl

Keskeiset vaarantuvat liikenneyhteydet
1/50a: Valtatiet 18 ja 19
1/100a: Kantatie 67 (Pohjantie) ja Seinäjoki – Vaasa rautatie
1/250a: Kantatie 67 (Suupohjantie)
1/1000a: Kantatie 67 (Seinäjoentie)

Taulukko 8. Yhteenveto Ilmajoen – Seinäjoen merkittävän tulvariskialueen tulvariskikohteista. (Lähteet: RHR-rekisteri, YLVA, Digiro-
ad, Matti, alueelliset sähkö- ja tietoliikenneverkkoyhtiöt sekä kunnat).

Katkeavat tiet voivat tuottaa ongelmia ruuan ja 
veden jakeluun sekä pelastustyöhön. Kyrönjoen 
varrella vesi nousee monin paikoin tielle, jolloin lii-
kenteen katkeaminen on mahdollista. Erittäin har-
vinaiselle tulvalla (1/250a) katkeavien teiden koko-
naispituus on noin 33 km, kun huomioon otetaan 
merkittävimmät liikenneyhteydet. Tässä luvussa 
ei ole laskettuna mukaan kevyen liikenteen väy-
liä tai pienempiä yksityisteitä. Jyväskylästä Seinä-
joen ja Laihian kautta Vaasaan johtava valtatie 18 
(Ylistarontie) katkeaa melko harvinaisella (1/50a) 
tulvalla. Lisäksi mahdollinen katkeava valtatie on 
Jalasjärveltä Seinäjoen kautta Uudenkaarlepyyn 
Ytterjeppoon johtava valtatie 19 (Pohjan valtatie) 
(1/50a toistuvalla tulvalla). Kantatie 67 Kaskisista 
Seinäjoelle katkeaa Seinäjoentien osuudella erit-
täin harvinaisella (1/1000a) tulvalla noin 350 met-
rin matkalta. Suupohjantien osuus katkeaa erittäin 
harvinaisella (1/250a) tulvalla ja lisäksi Pohjantien 
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osuus katkeaa harvinaisella (1/100a) tulvalla. Myös 
Seinäjoki – Vaasa välinen rautatie katkeaa kartoi-
tusten perusteella harvinaisella (1/100a) tulvalla, 
jolloin rautatieliikenne keskeytyy.

Ilmajoen – Seinäjoen merkittävällä tulvariskialu-
eella ei ole riskiä elintärkeitä toimintoja turvaa-
van taloudellisen toiminnan keskeytymisestä, 
koska alueella ei ole yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta elintärkeää teollisuutta.

Tulvavaara-alueella sijaitsevat ympäristölu-
pavelvolliset toiminnot voivat tulvatilanteessa ai-
heuttaa ympäristön äkillistä pilaantumista. Ilma-
joen – Seinäjoen tulvariskialueella sijaitsee useita 
eläintiloja, jotka ovat vaarassa kastua. Eläintiloil-
ta pääsee vesistöön ravinteita ja kiintoainesta, 
jos tulvavesi pääsee huuhtelemaan tuotantotiloja. 
Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, eläimet pi-
tää evakuoida kuiviin tiloihin tulvaveden noustes-
sa eläinsuojien sisälle saakka. Lisäksi tulvan peit-
tämät kulkuyhteydet voivat vaikeuttaa esimerkiksi 
maidon hakua maitotiloilta. Vaasantien varrella Sei-
näjoella sijaitseva polttonesteiden jakeluasema on 
vaarassa kastua erittäin harvinaisella (1/250a) tul-
valla. Lisäksi merkittävällä tulvariskialueella on erit-
täin harvinaisella tulvalla kastumisvaarassa neljä 
jätteenkäsittelylaitosta sekä Ilmajoen kunnan se-
kä Seinäjoen kaupungin jätevedenpuhdistamot. 
Jätevedenpuhdistamoiden kastumisvaarasta HW 
1/100a tulvatilanteessa kerrotaan lisää tarkempi-
en kartoitusten raporteissa (Mäkelä 2019; Lintunen 
ym. 2020).

Ilmajoen – Seinäjoen merkittävällä tulvariskialu-
eella sijaitsee kuusi valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä. Seinäjoen kaupungin alueel-
la vaara-alueella ovat Törnävän kartanon museo-
mylly ja Törnävän ruukinkartanon alue. Ilmajoen 
kunnan alueella tulvavaara-alueella ovat Nikkolan 
ja Pirilän jokivarsiasutus, kaavassa suojeltu raken-
nus kantatien 67 läheisyydessä ja Ilmajoen kirkon 
seutu, joka kuitenkin kastuu erittäin harvinaisellakin 
tulvalla vain reunaosiltaan. Lisäksi tulvariskialueel-
la sijaitsee viisi muinaisjäännöstä.

Ilmajoki – Seinäjoen merkittävällä tulvariskialu-
eella keskimäärin kerran sadassa vuodessa tois-
tuvan tulvan (HW 1/100a) alueella sijaitsevia ra-
kennuksia on kartoitettu tarkemmin vuosien 2018 
ja 2019 aikana. Tulvariskialueen vahinkokohteiden 
tarkemman kartoituksen tarkoituksena on ollut sel-
vittää merkittävällä tulvariskialueella sijaitsevien tul-
vavaarassa olevien rakennusten oletettu kastumis-
korkeus. Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin 

alueilla sijaitsevien tulvariskialueiden tarkemmista 
kartoituksista on julkaistu raportit (Mäkelä 2019; 
Lintunen ym. 2020), jotka ovat luettavissa Kyrön-
joen neuvottelukunnan sivustolla. Kartoituksissa 
käytetty kriittinen korkeus on määritelty teoreetti-
sena tasona, johon tulva voisi nousta niin, että se 
ei todennäköisesti aiheuttaisi vahinkoa alapohjara-
kenteille Kriittinen korkeus on saatu vähentämällä 
maanpinnan korkeudesta 20 cm. Kellarillisissa ra-
kennuksissa maanpinnan korkeudesta on vähen-
netty kaksi metriä.

Ilmajoen kunnan alueella sijaitsevan tulvaris-
kialueen tarkemmassa kartoituksessa on käytet-
ty Ilmajoen kunnan toimesta vuonna 2018 tehtyjä 
korkeusmittauksia. Ilmajoen alueen kartoituksen 
tuloksena selvinneet tulvavaarassa olevat raken-
nukset on eritelty taulukossa 14. Kyrönjoen pen-
gerrysalueella sijaitsevat kastumisvaarassa olevat 
rakennukset on eritelty tarkemman kartoituksen ra-
portissa (Mäkelä 2019).
Vastaava tulvavaarassa olevien rakennusten kar-
toitus tehtiin Seinäjoen kaupungin alueella sijait-
sevalla tulvariskialueella. Kartoituksessa käytettiin 
Seinäjoen kaupungin tuottamaa laserkeilausaineis-
toa ja kesäkuussa 2019 tehtyjä RTK-GPS-mittauk-
sia. Kartoituksen tuloksena selvinneet tulvavaaras-
sa olevat rakennukset on eritelty taulukossa 15. 
Kartoitetulla Kyrönjoen HW 1/100a tulva-alueella 
sijaitsee Seinäjoen jätevedenpuhdistamo. Puhdis-
tamorakennusten kriittinen kastumiskorkeus on 
matalampi kuin HW 1/100a tulvan korkeus, joten 
tulvatilanteessa rakennusten joutuminen tulvavaa-
raan on mahdollista. Lisätietoa jätevedenpuhdista-
mon tulvariskistä sekä Kyrönjoen pengerrysalueel-
la sijaitsevista tulvavaarassa olevista rakennuksista 
on saatavilla tarkemmasta kartoituksesta laaditus-
sa raportissa (Lintunen ym. 2020).

https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
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Taulukko 14. Tarkempien mittausten (2018) mukaiset tulvavaarassa olevat rakennukset HW 1/100a tulvalla Ilmajoen kunnan alueel-
la merkittävällä tulvariskialueella sekä riskialueen ulkopuolella sijaitsevalla tulvavaara-alueella. (Mäkelä 2019)

Tulvavaarassa maanpinnan 
mukaan (v. 2018)

Tulvavaarassa kriittisen korkeuden 
mukaan (v. 2018)

 Rakennusluokka Merkittävä  
tulvariskialue

Tulvavaara-
alue

Merkittävä  
tulvariskialue

Tulvavaara-
alue

Asuinrakennukset 86 0 110 0

Omakotitalot 77 0 100 0

Rivitalot 9 0 10 0

Hoitoalan rakennukset, koulut ja päiväkodit 0 0 1 0

Päiväkodit 0 0 0 0

Koulut 0 0 1 0

Vapaa-ajan asuinrakennukset ja lomarakennukset 38 2 50 4

Maatalouden rakennukset 76 0 86 0

Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 1 0 1 0

Navetat, sikalat ja tallit 15 0 17 0

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 48 0 68 0

Muut rakennukset 144 0 164 0

Liikenteen rakennukset 3 0 3 0

Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 2 0 2 0

Muut liikenteen rakennukset 1 0 1 0

Yhdyskuntatekniikan rakennukset 8 0 10 0

Rakennukset yhteensä 355 2 424 4

Taulukko 15. Kyrönjoen HW 1/100a tulvalla tulvavaarassa olevien rakennusten määrä Seinäjoen kaupungin alueella merkittävällä 
tulvariskialueilla ja riskialueen ulkopuolella sijaitsevalla tulvavaara-alueella. (Lintunen ym. 2020)

Tulvavaarassa maanpinnan 
mukaan

Tulvavaarassa kriittisen korkeuden 
mukaan

 Rakennusluokka Merkittävä 
tulvariskialue

Tulvavaara-
alue

Merkittävä tulva-
riskialue Tulvavaara-alue

Asuinrakennukset 82 17 116 25

Kerrostalot 0 0 2 0

Omakotitalot 80 17 110 25

Rivitalot 2 0 3 0

Asuntolat 0 0 1 0

Hoitoalan rakennukset, koulut ja päiväkodit 2 0 3 0

Koulut 2 0 3 0

Vapaa-ajan asuinrakennukset 38 31 49 35

Erilliset vapaa-ajan asunnot 8 18 12 20

Saunarakennukset 30 13 37 15

Liike- tai julkiset rakennukset 14 0 15 0

Maatalousrakennukset 19 2 30 9

Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit 5 0 5 0

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 7 2 8 5

Navetat, sikalat, kanalat 1 0 3 0

Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 6 0 14 4

Muut rakennukset 274 62 328 74

Liikenteen rakennukset 2 0 6 0

Teollisuus- ja varastorakennukset 19 6 26 8

Yhdyskuntatekniikan rakennukset 11 0 11 0

Rakennukset yhteensä 461 118 584 151
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Kuva 20. Yksityiskohtainen tulvariskikartta Ilmajoen – Seinäjoen merkittävältä tulvariskialueelta. Kaikki alueen tulvariskikartat löyty-
vät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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6.2.2 Ylistaron – Koivulahden 
tulvariskikartoitus 

Taulukossa 16 esitetään yhteenveto Ylistaron – Koi-
vulahden merkittävän tulvariskialueen tulvariski-
kartoituksen tuloksista. Tulvariskikartoituksen pe-
rusteella harvinaisella tulvalla (1/100a) kastumis-
vaarassa on 51 asuinrakennusta, joista pääosa 
sijaitsee Vaasan (Vähänkyrön) ja Isonkyrön alu-
eilla. Asuinrakennusten osuus kaikista kastumis-
vaarassa olevista rakennuksista on yleisellä tul-
valla (1/20a) noin 12 % ja muilla tulvan toistuvuuk-
silla noin 20 – 30 %. Tulvariskialueella on uhattuna 
harvinaisella tulvalla noin 112 asukasta (arvio pe-
rustuu rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin).

Vaikeasti evakuoitavia kohteita ovat asutuksen 
erityiskohteet, kuten vanhainkodit, sairaalat, koulut 
ja päiväkodit. Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) 
Ylistaron yläaste ja lukio (Seinäjoki) ovat kastumis-
vaarassa (kuva 21). Lisäksi tulvan saartamana on 
Merikaarron (1/100a) ja Valtaalan koulut (1/50a).

Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yhteis-
kunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa. Ylista-
ron – Koivulahden merkittävällä tulvariskialueel-
la tulva voi aiheuttaa ongelmia tietoliikenteelle 

(Taulukko 11). Sähkönjakeluun tulvat voivat vai-
kuttaa kastelemalla sähköä jakavia puisto- ja avo-
muuntajia, jolloin sähkönjakelu estyy. 

Katkeavat tiet voivat tuottaa ongelmia ruuan ja 
veden jakeluun sekä pelastustyöhön. Kyrönjoen 
varrella vesi nousee monin paikoin tielle, jolloin lii-
kenteen katkeaminen on mahdollista. Jyväskylästä 
Seinäjoen ja Laihian kautta Vaasaan johtava valta-
tie 18 katkeaa harvinaisella (1/100a) tulvalla Ison-
kyrön Valtaalassa. Erittäin harvinaisella (1/1000a) 
tulvalla tie on poikki yhteensä noin 29 km:n mat-
kalta. Kantateitä ei ole tulvavaarassa, mutta useita 
pienempiä teitä katkeaa. Esimerkiksi Mustasaares-
sa joen alajuoksulla katkeaa molemmin puolin jo-
kea kulkevat Veikkaalan- ja Voitbyntiet jo yleisellä 
(1/20a) tulvalla. Kyrönjoen tulvavedet voivat levitä 
esimerkiksi jääpatotilanteessa Laihianjoen vesistö-
alueelle Kyrönjoen alaosalla Tuovilan kohdalla. Ve-
den leviäminen katkoo teitä ja vaikuttaa yhdessä 
Laihianjoella tapahtuvan tulvan kanssa liikenneyh-
teyksiin Vaasan suuntaan.

Ylistaron – Koivulahden merkittävällä tulvariski-
alueella ei ole riskiä elintärkeitä toimintoja turvaa-
van taloudellisen toiminnan keskeytymisestä, kos-
ka alueella ei ole yhteiskunnan toiminnan kannalta 
elintärkeää teollisuutta.

Taulukko 16. Yhteenveto Ylistaron – Koivulahden merkittävän tulvariskialueen tulvariskikohteista. (Lähteet: RHR-rekisteri, YLVA, 
Digiroad, Matti, alueelliset sähkö- ja tietoliikenneverkkoyhtiöt sekä kunnat). 
Toistuvuudet (keskimäärin kertaa/
vuodessa) 1/20 1/50 1/100 1/250 1/1000

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle:

Tulva-alueen asukkaat (kpl) 18 59 112 222 406

Tulva-alueen asuinrakennukset (kpl) 7 26 51 97 181

RHR-erityiskohteet (kpl) 1 2 4 6 8

Vahingollinen seuraus ympäristölle:

Ympäristöä pilaavat kohteet yht. (kpl): 14 22 31 38 49

Eläinsuojat (kpl) 2 4 4 7 10

Jätevedenpuhdistamot (suluissa jäteve-
denpumppaamot) (kpl)

0 + (8) 0 + (12) 0 + (18) 0 +(20) 0 + (27)

Pilaantuneet maa-alueet, todetut (PIMA) 
(kpl)

3 6 7 8 9

Välttämättömyyspalveluiden keskeytyminen:

Vedenottamot (kpl) 0 0 0 1 1

Puistomuuntamot (kpl) 0 0 3 3 6

Katujakokaapit (kpl) 26 38 55 73 97

Katkeavat tiet (km) 4,7
10 kpl

8,2
15 kpl

11,9
25 kpl

18,8
34 kpl

29,1
46 kpl

Keskeiset vaarantuvat liikenneyhteydet 1/20a: Veikkaalantie ja Voitbyntie
1/100a tulvalla: Valtatie 18
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Tulvavaara-alueella sijaitsevat ympäristölupavel-
volliset toiminnot voivat tulvatilanteessa aiheuttaa 
ympäristön äkillistä pilaantumista. Ylistaron – Koi-
vulahden merkittävällä tulvariskialueella sijaitsee 
10 eläintilaa. Näistä kolme on tulvavaarassa melko 
harvinaisella tulvalla ja viisi vasta erittäin harvinai-
silla tulvilla. Eläintiloilta pääsee vesistöön ravinteita 
ja kiintoainesta, jos tulvavesi pääsee huuhtelemaan 
tuotantotiloja. Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 
eläimet pitää evakuoida kuiviin tiloihin tulvaveden 
noustessa eläinsuojien sisälle. Lisäksi tulvan peit-
tämät kulkuyhteydet voivat vaikeuttaa esimerkiksi 
maidon hakua maitotiloilta. 

Isossakyrössä sijaitseva polttonesteiden jakelu-
asema on vaarassa kastua harvinaisella (1/100a) 
tulvalla. Lisäksi alueella on kastumisvaarassa 
erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) 20 jäteve-
denpumppaamoa. Jätevedenpumppaamon kas-
tuminen voi aiheuttaa jätevedenpumppaamossa 
ylikuormituksen tai pysäyttää toiminnan kokonaan, 
mikä voi johtaa jäteveden purkautumisen lähiym-
päristöön. Alueella sijaitsee myös neljä jätteen-
käsittelylaitosta (autopurkaamoja) ja kahdeksan 
pilaantunutta maa-aluetta, jotka ovat kastumisvaa-
rassa erittäin harvinaisella tulvalla. Lisäksi alueella 

sijaitsee neljä vedenottamoa, joista vain yksi on 
suoraan kastumisvaarassa ja Vaasan kaupunki ot-
taa raakavetensä Kyrönjoesta. Vaasan alueen riip-
puvuus pintavedestä, kuten Kyrönjoesta otettavas-
ta raakavedestä, on yhteiskunnallinen riskitekijä. 
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetään 
tavoitteena, että Vaasassa siirrytään käyttämään 
talousvetenä pohjavettä.

Ylistaro – Koivulahden merkittävällä tulvariski-
alueella sijaitsee kolme valtakunnallisesti merkit-
tävää kulttuuriperintökohdetta Merikaarron kosket, 
jokivarsiasutus ja Kolkin kartano sekä Vähänkyrön 
kirkkomäki, kirkkosaari ja pappila (Vaasa) ja Pertti-
länmäki ja Napuen taistelutanner (Isokyrö). Lisäksi 
tulvavaara alueella on yhteensä 15 suojeltua ra-
kennusta ja 12 muinaisjäännöstä. 

Kuva 21. Yksityiskohtainen tulvariskikartta Ylistaron – Koivulahden merkittävältä tulvariskialueelta. Kaikki alueen tulvariskikartat 
löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

6.2.3  Muut tulvariskikartoitukset: 
Vassorinlahti

Suomen ympäristökeskus (SYKE) laati vuonna 
2017 Kyrönjoen suistoalueelle välille Stenå-Totte-
sund virtausmallin sekä jääpatotulvien nykytilamal-
linnuksen. Näiden mallinnusten pohjalta Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus laati tulvariskikartoituksen. 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Mallinnuksista ja tulvariskikartoituksista on laa-
dittu omat erilliset raporttinsa (raportit ovat saata-
villa osoitteessa: ymparisto.fi/trhs/kyronjoki). Sel-
vitysten tulosten perusteella Vassorinlahden suis-
toalueella keskeiset tulvariskin muodostavat tekijät 
ovat suuri jääpatotulva sekä poikkeuksellisen suuri 
meriveden korkeus. Tarkasteltaessa alueen tulva-
riskiä tulvan toistuvuuksittain voidaan todeta, että 
joen virtaaman vaihtelulla on meriveden korkeuden 
vaihteluun verrattuna huomattavasti pienempi mer-
kitys alueella. Tulosten perusteella myöskään pie-
nemmät jääpatotulvat eivät aiheuta alueella kovin 
suurta asukkaisiin tai infrastruktuuriin kohdistuvaa 
tulvariskiä. 

Kartoituksen tuloksia tarkasteltaessa on otet-
tava huomioon, että valitut skenaariot MW, 1/20a 
ja 1/250a edustavat tulvariskikartoituksessa ris-
kiasteen eri ääripäitä, joiden välille mahtuu monia 
muitakin tulvaskenaarioita. Virtaaman tai merive-
den korkeuden nouseminen toistuvuuden 1/250a 

tasolle on hyvin harvinaista. Lisäksi näiden kahden 
tekijän samanaikainen ilmeneminen suurella toistu-
vuudella on melko epätodennäköistä. Nykyisillä tul-
vasuojelurakenteilla pystytään kartoituksen tulos-
ten perusteella suojautumaan melko hyvin pieniltä 
jääpatotulvilta sekä 1/20a ja sitä yleisemmiltä avo-
vesitulvilta. Rakenteet kestävät melko hyvin myös 
suurempia joen virtaaman toistuvuuksia, mutta yh-
dessä suurten meriveden korkeuden toistuvuuksi-
en kanssa avovesitulvariski kasvaa huomattavasti 
ja silloin myös tulvavallien takana sijaitsevat alueet 
altistuvat tulvariskille. Tämän kaltainen tilanne on 
kuitenkin todellisuudessa hyvin harvoin toistuva, ja 
yleisesti alueen tulvasuojelurakenteiden voidaan 
sanoa olevan turvallisuutta parantavia.

Alueen rakenteellisilla ominaispiirteillä on kes-
keinen vaikutus tulvariskin muodostumiseen. Alu-
een rakennuskantaa luonnehtivat suuri vapaa-
ajanasuntojen määrä sekä harva asukastiheys. 
Tieverkosto alueella rakentuu pitkälti muutaman 

Taulukko 17.Tulvavaarassa olevat rakennukset rakennustyypeittäin ja toistuvuuksittain Vassorinlahden suistoalueella.

Rakennusluokka
HQ 1/50a - HQ 1/100a -

mw m1/20a m1/250a mw mhw m1/20a m1/250a
Omakotitalot 0 1 1 0 0 1 1

Muut rakennukset 0 2 2 0 1 2 2

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 22 65 1 5 23 66

Talousrakennukset 2 12 26 2 3 12 26

Saunarakennukset 3 19 28 3 7 20 28

Muut kokoontumisrakennukset 0 0 1 0 0 0 1

Turkistarhat 0 0 1 0 0 0 1

Muut majoitusrakennukset 0 0 1 0 0 0 1

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 0 0 0 0 0 0 1

Kulkuneuvojen huolto- ja suojarakennukset 0 0 0 0 0 0 0

Viljankuivaamot ja vilja säilytysrakenteet 0 0 0 0 0 0 0

Navetat, sikalat, kanalat yms. 0 0 0 0 0 0 0

Tietoliikenteen rakennukset 0 0 0 0 0 0 0

Rakennusluokka
HQ 1/250a HQ 1/1000a Isproppsflöde
MW m1/20a m1/250a MW m1/20a m1/250a 50 p. 90 p. 99 p.

Omakotitalot 0 1 1 0 1 3 0 0 0

Muut rakennukset 0 1 2 0 2 3 0 1 2

Vapaa-ajan asuinrakennukset 2 26 67 6 29 71 0 2 10

Talousrakennukset 2 13 27 2 13 27 0 3 5

Saunarakennukset 4 21 28 4 20 28 0 3 8

Muut kokoontumisrakennukset 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Turkistarhat 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Muut majoitusrakennukset 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Kulkuneuvojen huolto- ja suojarakennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viljankuivaamot ja vilja säilytysrakenteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navetat, sikalat, kanalat yms. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tietoliikenteen rakennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvariskien_hal(29159)
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keskeisen suuremman väylän ympärille, ja alueen 
tiestöstä suuri osa on seudullisia pienteitä sekä 
mökkiteitä. Kunin ja Tottesund-Maksamaan asu-
tuskeskittymiä lukuun ottamatta rakennuskanta on 
vahvasti keskittynyt Vassorinlahden ranta-alueiden 
läheisyyteen, jolloin tulvan toistuvuuden kasvaes-
sa myös riskirakennusten määrät saattavat kasvaa 
nopeasti. Tulvavaarassa olevat rakennukset sekä 
saartuvat rakennukset on esitetty toistuvuuksittain 
taulukoissa 17. Taulukoista käy ilmi, että meriveden 
toistuvuuden noustessa 1/20a ja sitä korkeammalle 
tasolle, kohteiden määrä kasvaa monikertaiseksi. 
Taulukoiden perusteella yleisimmät tulvavaarassa 
olevat rakennusluokat ovat omakotitalot, vapaa-
ajan asuinrakennukset, talousrakennukset sekä 
saunarakennukset. 

kuuluu samoihin luokkiin kuin tulvavaarassa ole-
vista. Saartuvien rakennusten määrät ovat kes-
kimäärin hieman korkeampia kuin tulvavaarassa 
olevien rakennusten, mutta trendi on toistuvuuden 
kanssa yhtäaikaisesti nouseva, samoin kuin tulva-
vaarakohteidenkin kohdalla. Suurin osa saartuvista 
rakennuksista jää saarroksiin koska tieyhteys ky-
seiselle rakennukselle katkeaa, täysin veden saar-
tamia rakennuksia on huomattavasti vähemmän.

Kartoituksen perusteella alueella sijaitsee melko 
vähän tulvavaarassa olevaa sähköinfrastruktuuria. 
Myös ympäristöä mahdollisesti pilaavien kohtei-
den, kuten MATTI- jaYLVA-tietokantojen kohteiden 
tai kulttuurillisesti merkittävien kohteiden määrä 
alueella on melko vähäinen. Tärkeimmät kohteet 
alueella ovat Nabben venesataman polttoainesäi-
liö sekä Kunisundin jäteveden purkuputki. Vaikeasti 
evakuoitavia rakennuksia ei ole tulvariskin alla.

Taulukko 18. Saartuvat rakennukset rakennustyypeittäin ja toistuvuuksittain Vassorinlahden suistoalueella.

Rakennusluokka
HQ 1/50a - HQ 1/100a -
mw m1/20a m1/250a mw mhw m1/20a m1/250a

Omakotitalot 4 9 27 4 3 10 27

Muut rakennukset 1 8 5 1 8 4 5

Vapaa-ajan asuinrakennukset 15 60 83 15 52 61 83

Talousrakennukset 4 11 18 4 9 14 18

Saunarakennukset 3 12 18 3 6 14 18

Muut kokoontumisrakennukset 0 0 0 0 0 0 0

Turkistarhat 0 0 1 0 0 0 1

Muut majoitusrakennukset 0 0 0 0 0 0 0

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 1 2 5 1 1 2 5

Kulkuneuvojen huolto- ja suojarakennukset 1 1 3 1 1 1 3

Viljankuivaamot ja vilja säilytysrakenteet 0 0 1 0 0 0 1

Navetat, sikalat, kanalat yms. 0 0 1 0 0 0 1

Tietoliikenteen rakennukset 0 0 1 0 0 0 1

Rakennusluokka
HQ 1/250a HQ 1/1000a Isproppsflöde

MW m1/20a m1/250a MW m1/20a m1/250a 50 p. 90 p. 99 p.

Omakotitalot 4 10 27 5 11 27 3 3 20

Muut rakennukset 1 4 5 1 4 5 1 2 5

Vapaa-ajan asuinrakennukset 15 61 83 17 61 83 13 51 79

Talousrakennukset 4 14 18 4 15 18 2 11 19

Saunarakennukset 3 14 18 3 14 18 3 9 17

Muut kokoontumisrakennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turkistarhat 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Muut majoitusrakennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 1 2 5 1 2 5 1 1 5

Kulkuneuvojen huolto- ja suojarakennukset 1 1 3 1 2 3 1 1 2

Viljankuivaamot ja vilja säilytysrakenteet 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Navetat, sikalat, kanalat yms. 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Tietoliikenteen rakennukset 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Taulukossa 18 on esitetty saartuvien rakennus-
ten määrät rakennusluokittain. Taulukoista käy 
ilmi, että saartuvista rakennuksista suurin osa 
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6.3 Riskien arviointi

Tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arvi-
ointi on tehty pääosin tulvariskikartoituksen perus-
teella. Vahinkoja on arvioitu myös tulvariskien alus-
tavan arvioinnin yhteydessä silloin käytettävissä 
olleiden tietojen perusteella, mutta tulvariskikartoi-
tuksen myötä tulvavaara-alueen kohteiden sijainti- 
ja ominaisuustiedot ovat tarkentuneet.

Tulvariskialueelle on laadittu arviot eri skenaa-
rioiden mukaisten tulvien aiheuttamista suoris-
ta euromääräisistä vahingoista. Arviot on laadittu 
kansallisesti keskitetysti Suomen ympäristökes-
kuksessa käyttäen olemassa olevia paikkatietoai-
neistoja, tulvavaarakarttoja sekä tietoja kohteiden 
arvosta ja haavoittuvuudesta eri vesisyvyyksillä 
(ns. vahinkofunktiot). Vahinkoarviot on tehty seu-
raaville kokonaisuuksille: rakennusvahingot (ra-
kennevahinko, irtaimisto ja puhdistuskustannukset 
eroteltuina), liikennevahingot (vahingot infrastruk-
tuurille, liikennekatkosta aiheutuva lisäaika, vahin-
got ajoneuvoille), pelastustoimen kustannukset se-
kä maatalousvahingot. Vahinkoarviot ovat suuntaa 
antavia ja tarkempia toimenpiteitä suunniteltaessa, 
tulisi vahinkoarviot tarkistaa ja tarvittaessa arvioida 
tarkemmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Eri tavoin arvioitujen vahinkojen vertailulla ja ar-
viointitekijöiden painoarvojen määrittämisellä on 
suuri vaikutus kokonaiskuvaan alueen tulvariskis-
tä. Kaikkia tulvan aiheuttamia vahinkoja ei voida 
arvioida absoluuttisesti määrällisesti. Esimerkiksi 
tulvan vaikutuksista tietoliikenteen toimivuuteen ei 
voida esittää tarkkoja arvioita määrällisesti tai ra-
hallisesti, vaan vahinkoarvio esitetään tyypillisesti 
sanallisesti epävarmuus huomioon ottaen. Tulva-
riskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden ver-
tailussa erilaisia arvioita joudutaan kuitenkin vertai-
lemaan keskenään.

Tulvavahinkojen on arvioitu olevan Ilmajo-
en – Seinäjoen merkittävällä tulvariskialueella kes-
kimäärin 1/100 vuodessa toistuvalla tulvalla noin 
23,20 milj. € (SYKE 2020, Taulukko 19, a.). Suu-
rin osa kustannuksista muodostuu rakennuksille 
aiheutuvista vahingoista. Arvioissa on käytetty lat-
tiankorkeustasona 0,3 m maanpinnasta. Kustan-
nusarviossa ei ole huomioitu vahinkoja kellareille. 
Liikenteen vahinkojen arvioidaan olevan erittäin 
harvinaisessa tulvassa (toistuvuus 1/250 v) noin 
9,04milj. euroa ja ajoneuvoille on arvioitu aiheu-
tuvan vahinkoa 2 milj. euroa. Ajoneuvovahinkojen 
arviointi perustuu arvioituun autojen keskihintaan, 

autotiheyteen ja ennakkovaroituksen vaikutukseen. 
Pelastustoimen kustannukset arvioitiin olevan erit-
täin harvinaisella tulvalla (toistuvuus 1/250 v) noin 
0,3 milj. euroa. Pelastustoimen kustannuksissa on 
huomioitu pelastustoimen ja tilapäismajoituksen ai-
heuttamat kustannukset.

Tulvavahinkojen on arvioitu olevan Ylistaro – Koi-
vulahden merkittävällä tulvariskialueella keski-
määrin 1/100 vuodessa toistuvalla tulvalla noin 
7,69 milj. € (SYKE 2020, Taulukko 19, b). Suurin 
osa kustannuksista muodostuu rakennuksille ai-
heutuvista vahingoista. Liikenteen vahinkojen ar-
vioidaan olevan erittäin harvinaisessa tulvassa 
(toistuvuus 1/250 v) noin 1,17 milj. euroa ja ajoneu-
voille on arvioitu aiheutuvan vahinkoa 0,82  milj. 
Pelastustoimen kustannukset arvioitiin olevan erit-
täin harvinaisella tulvalla (toistuvuus 1/250 v) noin 
0,21 milj. euroa. Arvioinnissa on käytetty samoja 
vakioita kuin Ilmajoki – Seinäjoen merkittävällä tul-
variskialueella.

Keskimääräinen vuosittainen vahinko kuvaa to-
dennäköisiä kustannuksia, joita eri toistuvuuksilla 
tapahtuvat tulvat aiheuttavat vuosittain. Mitä harvi-
naisempi tulva, sitä pienemmät kustannukset koi-
tuvat todennäköisesti vuosittain. Toisaalta kustan-
nuksiin vaikuttaa myös vahinkojen määrä tietyllä 
toistuvuudella, jolloin myös vuosittaisten kustan-
nusten määrä nousee. Keskimääräistä vuosittaista 
vahinkoa käsitellään tarkemmin tulvariskien hallin-
nan toimenpiteiden kustannushyötyanalyysin yhte-
ydessä luvussa 7.
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Taulukko 14. Arviot eri tulvan toistuvuuksien aiheuttamista vahingoista Ilmajoen – Seinäjoen ja Ylistaro – Koivulahden merkittävillä 
tulvariskialueilla. (Lähde: SYKE 2020)

a) Vahinkotyyppi,  
Ilmajoki – Seinäjoki, yhteen-
veto vahingoista (milj. €).

Tulvan vuosittainen todennäköisyys (%) ja keskimääräinen toistuvuus

50 % 20 % 10 % 5 % 2 % 1 % 0.4 % 0.1 %

1/2a 1/5a 1/10a 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a

Kokonaisrakennusvahingot 0,00 0,09 0,09 0,12 8,40 15,00 30,97 49,53

rakennevahingot 0,00 0,06 0,06 0,08 5,13 8,95 17,78 28,78

puhdistus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 1,16 2,48 3,95

irtaimisto 0,00 0,03 0,03 0,04 2,68 4,89 10,71 16,80

Liikennevahingot 0,01 0,09 0,07 0,03 5,60 7,06 9,04 10,83

liikennekatkon lisäaika 0,00 0,01 0,01 0,00 0,59 0,77 1,00 1,27

liikenneinfra 0,01 0,07 0,06 0,03 5,00 6,30 8,04 9,56

Ajoneuvovahingot 0,00 0,01 0,01 0,01 0,55 0,98 2,02 3,23

Pelastustoimen kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,15 0,30 0,48

Vahingot yhteensä 0,01 0,18 0,16 0,16 14,62 23,20 42,34 64,07

Keskimääräinen vuosittainen 
vahinko (milj. €/a)

0,00 0,04 0,02 0,01 0,29 0,23 0,17 0,06

b) Vahinkotyyppi,  
Ylistaro – Koivulahti, yhteen-
veto vahingoista (milj. €).

Tulvan vuosittainen todennäköisyys (%) ja keskimääräinen toistuvuus

50 % 20 % 10 % 5 % 2 % 1 % 0.4 % 0.1 %

1/2a 1/5a 1/10a 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a

Kokonaisrakennusvahingot 0,10 0,33 0,61 1,41 3,50 6,50 12,59 25,62

rakennevahingot 0,06 0,21 0,39 0,92 2,26 3,98 7,56 15,00

puhdistus 0,01 0,02 0,02 0,08 0,17 0,31 0,62 1,75

irtaimisto 0,03 0,10 0,19 0,41 1,07 2,21 4,42 8,88

Liikennevahingot 0,02 0,13 0,28 0,26 0,47 0,71 1,17 1,96

liikennekatkon lisäaika 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,05 0,10

liikenneinfra 0,02 0,12 0,26 0,25 0,45 0,68 1,12 1,86

Ajoneuvovahingot 0,01 0,02 0,04 0,09 0,23 0,42 0,82 1,67

Pelastustoimen kulut 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,10 0,21

Vahingot yhteensä 0,13 0,49 0,93 1,77 4,23 7,69 14,69 29,46

Keskimääräinen vuosittainen 
vahinko (milj. €/a)

0,06 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,03
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6.4 Patojen vahingonvaara-
selvitykset
Vesistöpato mitoitetaan virtaamalle, joka aiheuttaa 
padolla suurimman juoksutustarpeen. Mitoitus esi-
tetään tätä virtaamaa vastaavan tulvan (mitoitus-
tulva) vuotuisena todennäköisyytenä tai toistuvuu-
tena (319/2010, 2 §). Vesistöpato mitoitetaan 2 §:n 
mukaan siten, että mitoitustulvan aikana padotusal-
taan vedenkorkeus ei ylitä padon turvallista veden-
korkeutta, kun padon juoksutuskapasiteetti ilman 
voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä. Pa-
don turvallisena korkeutena, jota padotusaltaan 
vedenkorkeus ei saa ylittää mitoitustulvan aikana, 
pidetään hätäylivedenkorkeutta (hätä-HW). Hätä-
ylivedenkorkeus on ylivedenkorkeus, jonka ylittämi-
nen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa. Tul-
vapenkereen mitoitustulva ja vedenkorkeus, jonka 
aikainen veden leviäminen tulvapenkereellä on tar-
koitus estää, suunnitellaan tapauskohtaisesti halu-
tun tulvasuojelutason saavuttamiseksi.

Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padon 
vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. 
Luokittelua ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos pato-
turvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei 
aiheudu vaaraa. Patoturvallisuuslaissa tarkoitettu-
jen patojen luokittelu koskee vesistö-, jäte- ja kai-
vospatoja sekä tulvapenkereitä. Luokittelu koskee 
myös lain tarkoittamia tilapäisiä patoja kuten työpa-
toja. 2-luokan pato saattaa onnettomuuden sattu-
essa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä 
suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 
3-luokan pato saattaa onnettomuustilanteessa ai-
heuttaa vain vähäistä vaaraa.

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittä-
miseksi 1-luokan padon omistajan on laadittava 
selvitys padosta ihmisille ja omaisuudelle sekä 
ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (va-
hingonvaaraselvitys). Vahingonvaaraselvityksessä 
kuvataan veden tai muun padotun aineen leviämi-
nen padon sortuessa kohdista, joissa sortumas-
ta aiheutuu suurin vahingonvaara. Patosortuman 
tulvavaara eli tulvan suurin peittävyys on myös 
arvioitava. Kyrönjoen vesistöalueella on usei-
ta tulvasuojelupenkereitä ja patoja, jotka lisäävät 
suurtulvatilanteessa tulvariskiä asutukselle ja yh-
teiskunnalle. 1-luokan padoksi luokiteltua patoja 
vesistöalueella on yhteensä kahdeksan (Liite 1, 
luku 4.3)), joista Kyrkösjärven altaan patoraken-
teiden sortuminen aiheuttaisi merkittävän riskin 
välittömästi padon alapuolella olevalle Seinäjoen 

taajamalle (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2011). 
Tämä oli yksi peruste, miksi Seinäjoen taajaman 
nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi. Kyrkös-
järven lisäksi myös Pitkämön ja Kalajärven altaiden 
patorakenteiden sortuminen voi aiheuttaa merkittä-
vän tulvariskin alapuoliseen vesistöön. 

Patomurtumat voivat aiheuttaa alapuoleisella 
lähialueellaan selvästi keväisiä tulvahuippuja suu-
remmat tulvavirtaamat. Murtuman seurauksena tul-
vavirtaamat voivat olla useita kymmeniä, jopa sa-
toja kertoja suuremmat kuin luontaiset tulvahuiput. 
Tällöin vastaavasti vahingot muodostuvat keväisiä 
ylivirtaamatulvia huomattavasti suuremmiksi.

Patojen murtuminen sinänsä on epätodennä-
köistä ja riskien minimoimiseksi jokaiselle padolle 
on olemassa luokituksen mukainen tarkkailuoh-
jelma. Siinä on määritelty, miten padon kuntoa on 
valvottava ja mitä mittauksia kunnon arvioimiseksi 
on tehtävä. Tarkkailuohjelmien mukaisesti ns. jat-
kuvan tarkkailun tarkastuskäynnit suoritetaan ti-
heimmillään kerran viikossa. Poikkeuksellisten olo-
suhteiden, kuten myrskyjen aikana tehdään vielä 
ylimääräisiä tarkastuskäyntejä tarpeen mukaan. 
Patojen kuntoa arvioidaan myös säännöllisesti teh-
tävien vuosi- ja määräaikaistarkastuksin. Havaitut 
puutteet kirjataan ylös sekä laaditaan suunnitelma 
niiden korjaamiseksi. Työt toteutetaan kiireellisyys-
tarpeiden mukaisesti.

1-luokkaan kuuluvien patojen läheisyyteen on 
myös varastoitu patomurtuman korjaamiseen tar-
vittavia maa- ja kiviaineksia ja padon turvallisuus-
suunnitelmassa on kuvattu toimenpiteitä, joilla 
padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa voidaan on-
nettomuustilanteessa pienentää.

6.4.1 Kyrkösjärven, Kalajärven, 
Pitkämön ja Liikapuron 
patomurtumariskit

Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsee neljä vahingon-
vaaraltaan 1-luokkaan luokiteltua patokokonai-
suutta. Näille padoille on laadittu patoturvallisuus-
lain mukainen vahingonvaaraselvitys sekä turval-
lisuussuunnitelma. Vahingonvaaraselvityksessä 
Kyrkösjärven mahdolliset patomurtumat tutkittiin 
kolmessa paikassa (A, B ja C) ja kahdessa lähtö-
virtaamatilanteessa (tulvassa ja keskivirtaamatilan-
teessa). Kyrkösjärven alueen tulvakartat patomur-
tuman varalta on laadittu Rescdam-projektin (2001) 
yhteydessä. Kartoitus tehtiin kuudelle tilanteelle, 
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joissa padon murtumistapa, altaan vedenpinnan 
taso ja Seinäjoen virtaamat vaihtelivat. Kuvassa 
22 esitetään Kyrkösjärven tekojärven tulva-aallon 
leviäminen ja arvioidut vesisyvyydet tilanteessa, 
jossa lähtötilanteena on keskimäärin 1/100 vuo-
dessa toistuva ylivirtaama, vedenpinnan taso on 
N60 +81,75 m ja murtuma tapahtuu padolla paalulla 
57+10. (PR Vesisuunnittelu Oy 2005). 

Kuva 22. Esimerkkikuva 
Kyrkösjärven patomurtu-
man aiheuttama tulvavaa-
ra. (PR Vesisuunnittelu Oy 
2005; SYKE 2013) 

h 30 min peittyisi Seinäjoen keskusta rautatiease-
maa myöten lähes kauttaaltaan veden alle. Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen vuonna 2014 laatiman 
paikkatietopoiminnan (MML 14.12.2013 aineistot ja 
RHR 23.8.2014 aineistot) mukaan Kyrkösjärven 
patomurtuman vahingonvaara-alueella asuu yh-
teensä noin 10 200 asukasta. Etelä-Pohjanmaan 

Kartoitetussa tilanteessa Kyrkösjärven teko-
järvellä vesipinnan on arvioitu poikkeuksellisen 
luonnontulvan seurauksena ylittäneen 0,5 m ta-
vanomaisen tulvanaikaisen korkeuden, jolloin pa-
to murtuisi sisäisen eroosion vuoksi. Tulva-aallon 
suurin virtaama heti padon alapuolella olisi noin 
2200 m3/s. Tulva olisi suuruusluokaltaan kymme-
niä kertoja suurempi kuin alueilla tunnetut tulvata-
pahtumat. Laajat asuinalueet jäisivät useita metre-
jä veden alle. Myös veden virtausnopeudet olisivat 
huomattavasti suurempia kuin luonnontulvissa. Lä-
himmillä asuntoalueilla Kärjen ja Soukkajoen kau-
punginosissa, tulva-aalto nousisi vaaralliselle tasol-
le ajassa 1 h 15 min ja huippukorkeuteensa ajassa 
2 h 45 min. Tulvan ollessa korkeimmillaan ajassa 3 
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ELY-keskus päivitti Kyrkösjärven patomurtumasta 
aiheutuvan tulvan kartoituksen vuonna 2015. 

Kalajärven altaan patojen vahingonvaaraa on 
mallinnettu sekä Seinäjoen että Nurmonjoen suun-
taan. Mallinnus on tehty useilla eri virtaamatilanteil-
la, jotka vaihtelivat keskimääräisestä virtaamasta 
hyvin harvoin toistuviin ylivirtaamiin. Tarkasteltuja 
patomurtumapaikkoja oli yhteensä viisi. Kuvassa 
23 on esitetty veden leviämisestä ja leviämisno-
peudesta Seinäjoen suuntaan tapahtuvassa pato-
murtumassa murtumapaikalla A. Lähtötilanteena 
keskivirtaama ja keskimäärin 1/100 vuodessa tois-
tuva ylivirtaama. (SYKE & Insinööritoimisto Pekka 
Leiviskä). 

sekä toimintaa patovauriotilanteessa. Kalajärven 
tekojärven patojen mahdollinen murtuma aiheuttai-
si eri lähtötilanteista ja murtumapaikasta riippuen 
padolla suuruudeltaan 1 000 – 1 700 m3/s virtaamia. 
Tutkituista pato-onnettomuustapauksista eniten ih-
misiä padon lähialueella on Nurmonjoen suuntaan 
tapahtuvassa patomurtumassa, jota on kuvattu La-
puanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunni-
telmassa. Seinäjoen suuntaisessa patomurtumassa 
vahinkoalueella, johon kuuluu myös Peräseinäjoen 
keskusta, asuu noin 1 000 ihmistä. Kalajärven pa-
don murtuminen Seinäjoen suuntaan aiheuttaisi 
poikkeuksellisia luonnontulvia suuremman tulvan 
myös Rengon padon sekä Seinäjoen keskustan alu-
eella. Seinäjoen keskustan alavimmat alueet rau-
tatieaseman alueella sekä Pohjan kaupunginosas-
sa olisivat yli viikon ajan tulvan alla. Tulvan kanssa 

Kuva 23. Esimerkkikuva Ka-
lajärven altaan Seinäjoen suun-
taisen patomurtuman aiheutta-
masta tulvan peittävyydestä ja 
leviämisnopeudesta murtuma-
paikasta A. (SYKE & Insinööri-
toimisto Pekka Leiviskä 2015). 

Kalajärven patojen vahingonvaaraselvityksissä 
on kuvattu patomurtumasta aiheutuvaa vahingon-
vaaraa alueen ihmisille, rakennuksille ja tiestölle 
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tekemisiin joutuisi noin 11 500 ihmistä, joista 200 – 1 
350 asuu korkeassa vaaravyöhykkeessä. (SYKE & 
PR Vesisuunnittelu 2006 / Insinööritoimisto Pekka 
Leiviskä). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päivitti 
Kalajärven patomurtumasta aiheutuvan tulvan kar-
toituksen vuonna 2015. 

Pitkämön altaan padon vahingonvaaraselvitystä 
vuodelta 2003 (PR Vesisuunnittelu Oy) on päivitet-
ty vuonna 2018 (Insinööritoimisto Pekka Leiviskä) 
(kuva 24). Vahingonvaaraselvityksessä on tarkas-
teltu tilannetta, jossa vedenpinta altaassa on ennen 
sortumaa noussut käyttövirheen takia selvästi hä-
täylivedenkorkeustason yläpuolelle, padon harjan 
tasolle N60 +70,14 m ja murtuma alkaa ylivirtauk-
sena sekä tilannetta, jossa murtuma alkaa sisäisen 

Kuva 24. Esimerkkikuva Pitkämön 
patomurtuman tulvanpeittävyydestä 
padon ja Kurikan kaupungin välisellä 
alueella eri lähtövirtaamatilanteissa 
(PR Vesisuunnittelu Oy 2003, päivi-
tys Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 
3.2.2018): 

Punaisella värillä on kuvattu 
tulvan peittävyyttä keskivirtaa-
matilanteessa tapahtuneesta 
patomurtumasta, kun murtuma-
hetkestä on kulunut tunti. 

Keltaisella värillä, kun murtuma-
hetkestä on kulunut kaksi tuntia.

Ruskealla värillä on kuvattu keski-
virtaamatilanteessa tapahtunees-
ta patomurtumasta aiheutuvaa 
laajinta tulva peittävyyttä. 

Vihreällä värillä on kuvattu kerran 
sadassa vuodessa toistuvalla 
tulvalla tapahtuvan patomurtu-
man aiheuttamaa laajinta tulvan 
peittävyyttä. 

Sininen väri kuvaa vesistöä nor-
maalitilanteessa. 

eroosion vaikutuksesta vedenpinnan noustua al-
taassa tasolle 69,14 m (N60).

Sisäisen eroosion aiheuttamassa patomurtu-
massa tulva-aalto olisi pienempi, mutta murtuman 
kehitys on vaikeammin havaittavissa. Tulva-aalto 
saapuisi ensimmäisen asutuksen kohdalle noin 
puolen tunnin kuluessa ja etenisi hyvin nopeasti. 
Pitkämön altaan suhteellisen pienen vesitilavuuden 
takia alenee murtumavirtaama myös hyvin nope-
asti. Luonnollinen tulvavirtaama saavutetaan noin 
2,5 – 3 h kuluttua murtuman aloitushetkestä (PR 
Vesisuunnittelu Oy ja Suomen ympäristökeskus 
2003). Pitkämön altaan patomurtuma aiheuttaisi 
alapuolella kymmeniä kertoja suuremman tulvan 
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kuin alueella tunnetut tulvatapahtumat. Padon ja 
Kurikan kaupungin välillä jokiuoman läheiset alueet 
jäisivät yli 5 metriä veden alle. Myös veden virtaus-
nopeudet olisivat suurempia kuin luonnontulvissa. 
Pitkämön patomurtuma aiheuttaisi vahingonvaaran 
noin 250 ihmiselle (Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 
2018). Asuinrakennuksia vaara-alueella on vajaa 
100. (Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Oy 2018).

Liikapuron tekojärven vahingonvaaraselvitys on 
laadittu vuonna 2011. Vahingonvaaraselvityksessä 
on tarkasteltu padon korkeimmalla kohdalla, sään-
nöstelypadon yhteydessä tapahtuvaa patomurtuma 
(kuva 25). Padon murtumisen on oletettu alkavan 
sisäisenä suotovirtausmurtumana. Patomurtuma-
mekanismin on oletettu aiheutuvan kohtalaisen 
hitaana mekanismina johtuen padon matalah-
kosta patokorkeudesta. Vedenkorkeuden järves-
sä on oletettu olevan säännöstelyn ylärajalla N43 
+133,00 m. Tarkastellussa patomurtumatilantees-
sa vedenkorkeus nousisi padon lähialueella noin 
2,3 metriä. Vedenkorkeuden ja virtaaman maksi-
mi esiintyisi padon alapuolella noin 3,7 h kuluttua 
murtuman alkuhetkestä. Mallinnetulla 8 km matkal-
la vedenkorkeuden nousu olisi maksimissaan noin 
2,8 m ja uoman alaosalla vedenkorkeuden maksimi 
saavutettaisiin noin 9 h kuluttua murtuman alkuhet-
kestä. Patomurtuma-alueen alapuolisella alueella 
Liikaluoman varressa sijaitsee 6 kpl asuinraken-
nuksia, jotka kastuisivat murtuma-aukosta purkau-
tuvan virtaaman seurauksena. Lisäksi alueella on 
vapaa-ajan asuntoja, joista ensimmäinen sijaitsee 
välittömästi säännöstelypadon alapuolella. (Leivis-
kä 2011).

Kuva 25. Esimerkkikuva veden leviämisestä Liikaluomassa 
Liikapuron patomurtumatilanteessa (Leiviskä, 2011)
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7.1 Toimenpiteiden tunnista-
minen
Toimenpiteiden tunnistaminen toteutettiin tulvaris-
kien hallinnan ensimmäisellä suunnittelukierrok-
sella ja tällöin tavoitteena oli koota tiedot alueelle jo 
suunnitelluista ja mahdollisista uusista tulvariskien 
hallinnan toimenpiteistä ja arvioida yleisellä tasolla 
niiden vaikutusta tulvahaittojen vähentämiseen. Li-
säksi arvioitiin toimenpiteen luontovaikutuksia ja 
sosiaalisia vaikutuksia, kustannuksia, toteutetta-
vuutta ja mahdollisia riskejä. Alustavia toimenpi-
teitä oli arviointivaiheessa tunnistettu yhteensä 15 
kappaletta ja mukana oli toimenpiteitä, joita toteu-
tetaan jo nykyisin, mutta joita olisi tarpeen mukaan 
syytä tehostaa mm. alueidenkäytön keinot, tulvan-
torjunnan toimenpiteet ja omatoiminen varautumi-
nen, tulvatiedottaminen ja pienimuotoiset vedenpi-
dättämisratkaisut. Mukana oli myös toimenpiteitä, 
jotka muuttavat Kyrönjoen yläosan pengerrysalu-
een käyttöä ja Kyrkösjärven säännöstelyä. Ruop-
pausten tarvetta arvioitiin eri vesistön osissa. Li-
säksi arvioitiin tulvasuojelutoimenpiteitä, joilla olisi 
toteutuessaan mittavia vaikutuksia ympäristöönsä, 
kuten kahden uuden tekojärven, Parjakannevan 
ja Sotkan altaan, rakentamista sekä tulvavesien 
kääntämistä Kyrönjoesta Kokemäenjoen ja Teu-
vanjoen vesistöihin. Ensimmäisellä suunnitte-
lukierroksella tunnistettiin tulvariskien hallinnan 
suunnitteluun mukaan vain sellaisia toimenpiteitä, 
joilla on vaikutusta alueen tulvariskien hallintaan. 
Tästä syystä tällä alueella ei ollut mukana luonnon- 
ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä. Tunnis-
tetut toimenpiteet ja niiden monitavoitearvioinnin 
tulokset ensimmäisellä suunnittelukierroksella on 
koottu tausta-aineistoksi Kyrönjoen vesistöalueen 
tulvaryhmän sivuille.

Ensimmäisellä suunnittelukierroksella alus-
tavat toimenpiteet esiteltiin laajennetulle tulvaryh-
mälle (tulvaryhmä ja jokityöryhmä) ja osallistujia 
pyydettiin luokittelemaan toimenpiteet kolmeen 
ryhmään: 1) toteuttamiskelpoinen/ristiriidaton, 2) 
arvioitava, 3) ei tarpeellinen/toteuttamiskelpoi-
nen. Samalla pyydettiin perustelut luokittelulle. 
Ensimmäisen työpajan luokituksen perusteella lä-
hes jokainen toimenpide valittiin jatkoarviointiin. 
Toisaalta yhtäkään toimenpidettä ei nähty täysin 

ongelmattomana. Pois arvioinnista jätettiin muu-
tostyöt padottaviin rakenteisiin, koska alueella ei 
ole selkeää tiettyyn merkittävään tulvariskikohtee-
seen vaikuttavaa padottavaa rakennetta. Palaut-
teen perusteella padottavien rakenteiden muutta-
minen nähtiin kuitenkin paikallisesta näkökulmasta 
tärkeäksi toimenpiteeksi. Myös tulvavesien johta-
minen viereisiin vesistöihin jätettiin pois arvioin-
nista.

Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukier-
roksella toimenpiteiden tunnistamisen lähtökoh-
tana käytettiin ensimmäisen suunnittelukierroksen 
toimenpidevalikoimaa, jotka oli jo tuolloin perus-
teellisesti arvioitu monitavoitearvioinnin keinoin 
(luku 7.2.1). Ensimmäisen suunnittelukierroksen 
toimenpiteitä kuitenkin arvioitiin uudelleen laajen-
netun tulvaryhmän työpajassa 24.3.2020. Työpa-
jan tavoitteena oli tunnistaa uusia toimenpiteitä, 
jotka täydentävät asettuja alustavia tavoitteita (lu-
ku 3). Lisäksi arvioitiin ensimmäisen suunnittelu-
kierroksen toimenpiteiden toteutumista ja niihin 
liittyviä haasteita. Arvioinnin tavoitteena oli saada 
toimenpiteistä konkreettisempia ja poistaa niitä toi-
menpiteitä, joilla ei arvioitu olevan toteutumismah-
dollisuuksia. Tulvariskien hallinnan toisella suun-
nittelukierroksella tunnistetut toimenpiteet löytyvät 
taulukosta 20. Toimenpidetaulukosta on poistettu 
toimenpiteet, jotka ovat toteutuneet ensimmäisen 
suunnittelukierroksen aikana (luku 2.3). Yliviivattu-
na ovat toimenpiteet, jotka eivät ole toteutuneet en-
simmäisen suunnittelukierroksen aikana ja jotka on 
arvioitu poistettavaksi toisella suunnittelukierrok-
sella tai jotka on yhdistetty osaksi toista toimenpi-
dettä. Tarkemmat perusteet poisjättämiselle kuva-
taan luvussa 2.3. Uudet toimenpide-ehdotukset tai 
täsmennykset on taulukossa sinisellä värillä.

7. Toimenpiteiden arviointi

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
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Taulukko 20. Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukierroksella tunnistetut ja arvioidut toimenpiteet. Arvioinnin pohjana käytettiin ensim-
mäisen suunnittelukierroksen toimenpiteitä. Uudet toimenpide-ehdotukset ja täsmennykset on merkitty sinisellä. Poisjäävät toimenpiteet 
ovat yliviivattuna. Tarkemmat perusteet poisjättämiselle löytyvät luvusta 2.3. Tarkemmat kuvaukset toimenpiteistä löytyvät luvusta 4.

Toimenpideryhmät Toimenpiteet Perusteet muutokselle/uuden toimenpi-
teen valinnalle tai kuvaus muutoksista.

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

1. Maankäytön suunnittelu ja 
lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin Täsmennetään toimenpiteen kuvausta.

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien 
suositusten päivittäminen merkittävällä tulvaris-
kialueella

Tavoitteiden toteutuminen.

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioimi-
nen yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjär-
jestyksissä 

-

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille 
alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien ja sa-
neerattavien rakenteiden ohjaus pois tulvavaara-
alueelta 

Tavoitteiden toteutuminen.

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja 
rakennusjärjestyksissä 

-

1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen 
lupaprosesseissa ja valvonnassa

Tavoitteiden toteutuminen.

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyydes-
tä ja korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla 

Tavoitteiden toteutuminen,

2. Hydrologinen seuranta ja mal-
lintamisen kehittäminen

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuu-
den kehittäminen ja parantaminen

-

3. Tulvakartoitus 3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon 
jakaminen

Täsmennetään toimenpiteen kuvausta, erityi-
sesti tiedon jakamista ja löydettävyyttä.

3.2 Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvariski-
alueen vahinkokohteiden tarkempi kartoitus

Toteuttamatta ensimmäiseltä suunnittelukier-
rokselta.

4. Veden pidättäminen valuma-
alueilla pienimuotoisilla toimen-
piteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen 
kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen 
edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. soiden 
ennallistaminen ja metsätalouden vesiensuoje-
lutoimet)

Täsmennetty toimenpidekuvausta ja paino-
tettu tiedon välittämisen merkitystä toimenpi-
teiden toteutumisen edistämiseksi.

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen 
hyödyntäminen vedenpidättämisessä (pilot-
hanke)

Jatkotoimenpide ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella toteutettujen kartoitusten jälkeen.

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton 
edistäminen hulevesien käsittelyssä, varastoin-
nissa ja poisjohtamisessa (pilothanke)

Tavoitteiden toteutuminen. 

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkaiden 
tulvavesien pidättämiseen liittyvien toimenpitei-
den selvittäminen (kansallinen hanke)

Täsmennetty toimenpidekuvausta ja uutena 
toimenpiteenä kansallisen hankkeen toteut-
taminen.

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten moni-
puolisten vesistöhankkeiden edistäminen

Toimenpiteissä tulisi huomioida monipuoliset 
vaikutukset vesistöön.

Tulvasuojelutoimenpiteet

5. Kyrönjoen pengerrysalueiden 
käytön muutos

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön 
muutoksen suunnittelun loppuunsaattaminen ja 
lupaprosessi

Toimenpide jatkuu ensimmäiseltä suunnitte-
lukaudelta.

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä penger-
rysalueella tulvatilanteessa

Tavoitteiden toteutuminen.

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutok-
sen toteutus

Toimenpide jatkuu ensimmäiseltä suunnitte-
lukaudelta.

6.Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-
Koivulahden matalalla sijaitsevien 
erityiskohteiden paikallissuojaa-
minen

6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien erityis-
kohteiden ja muiden rakennusten paikallissuojaa-
miseksi kiinteillä tai tilapäisillä suojauksilla

Ensimmäisen suunnittelukierroksen vastaava 
toimenpide on muutettu selvitykseksi.

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen Toimenpide siirretty valmiustoimista tulva-
suojelutoimenpiteisiin. Selvityksen perus-
teella (6.1) voidaan löytää kohteet, joihin 
tarvitaan paikallissuojausta.

7. Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutos

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutoksen vaatimista perkauksista ja muista 
töistä

Toimenpide jatkuu ensimmäiseltä suunnitte-
lukaudelta.

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen suun-
nittelu, lupahakemus ja toteuttaminen

Toimenpide jatkuu ensimmäiseltä suunnitte-
lukaudelta.
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Toimenpideryhmät Toimenpiteet Perusteet muutokselle/uuden toimenpi-
teen valinnalle tai kuvaus muutoksista.

8. Muut tulvasuojelutoimenpiteet Toimenpiteet on toteutettu.

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuoje-
lutoimenpiteet

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelutoi-
menpiteiden toteuttaminen

Jatkotoimenpide ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella tehtyyn selvitykseen.

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoi-
menpiteiden käyttöönoton edistäminen

Jatkotoimenpide ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella tehtyyn selvitykseen.

Valmiustoimet

9. Tulvaennusteet ja ennakkotie-
dotus

Viestintään liittyvät toimenpiteet on yhdistetty 
toimenpiteeseen 12.

9.Tulvavaroitukset, pelastussuun-
nitelmat, kuntien varautumis-
suunnitelmat, yhteistyöverkosto-
jen ylläpito sekä tulvatorjunnan 
harjoitukset

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan 
ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueella

-

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien 
kuntien ja kaupunkien varautumissuunnitelman 
laatiminen ja päivittäminen tulvia varten

-

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelman 
ylläpito

Tavoitteiden toteutuminen.

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

Tavoitteiden toteutuminen.

10. Omatoiminen varautuminen 10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen

-

10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioi-
misesta ja tulviin varautumisesta

Tavoitteiden toteutuminen.

11. Ennakoivat tulvantorjunta-
toimet

11.1 Säännöstelyn kehittäminen -

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja 
säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito

Toimenpide siirretty tulvasuojelutoimenpiteis-
tä valmiustoimenpiteisiin.

11.3 Selvitys Kalajärven säännöstelyn ylärajan 
ylitysoikeuden muuttamisesta (poikkeuksellisis-
sa) tulvatilanteissa

Noussut esiin työpajojen keskustelussa. 
Vaatii lisäselvitystä.

11.4 Muiden ennakoivien tulvantorjuntatoimenpi-
teiden kehittäminen

-

Valtakunnallisesti kehitettävä kevytrakenteinen 
jääsaha

Poistetaan, koska toimenpiteen toteutumista 
ei olla pystytty edistämään.

11. Ennakoiva materiaalin 
hankinta

Siirretty tulvasuojelutoimenpiteisiin (tp. 6).

Toiminta tulvatilanteessa

12. Tulvatilannekuva ja tulviin 
liittyvä tiedotus

12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön ylläpi-
to sekä yhteistyötilaisuudet

-

12.2 Tulvatiedottamisen resurssit ja tehostami-
nen tulva-aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen

Toimenpiteeseen on yhdistetty tiedottaminen 
ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen.

13. Tulvan aikainen säännöstely 
ja poikkeusluvat

13.1 Vesistön säännöstelyn ja pengerrysalueiden 
käyttö lupapäätösten rajoissa tulvavahinkojen 
pienentämiseksi

Täsmennetty toimenpiteen kuvausta.

13.2 Poikkeamislupien hakeminen säännöstelyn 
tilapäiseksi muuttamiseksi tulvatilanteessa

-

13. Tilapäiset ja kiinteistökohtai-
set suojaustoimet sekä pump-
paus 

Yhdistetty muihin toimenpiteisiin (tp.9 ja 10).

14. Evakuointi 14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssien 
varmistaminen

-

Jälkitoimenpiteet

14. Kriisiapu ja vapaaehtoistoi-
minnan edistäminen 

Yhdistetty toimenpidekokonaisuuteen 9.

15. Jälkitoimien tiedotus Viestintään liittyvät toimenpiteet on yhdistetty 
toimenpiteeseen 12.

16. Todettujen tulvavahinkojen 
arviointi ja vahingonkorvaus

Poistetaan, koska toimenpidettä ei ole mah-
dollista toteuttaa ja seurata luotettavasti.

17. Tulvan jälkeinen siivous ja 
jälleenrakennus sekä toimintojen 
uudelleen sijoittelu

Yhdistetty toimenpidekokonaisuuteen 9.

15. Varautumisen ylläpitäminen 15.1 Varautumisen ylläpitäminen Valmiutta tulisi ylläpitää. Tarkemmat jälkitoi-
menpiteet on yhdistetty muihin toimenpideko-
konaisuuksiin.
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7.2 Toimenpiteiden vaikutus-
ten arviointi
Toimenpiteiden arvioinnissa on pyritty erityisesti 
kiinnittämään huomiota tulvien todennäköisyyttä 
vähentäviin toimenpiteisiin ja muihin kuin tulva-
suojelurakenteisiin perustuviin keinoihin. Lisäksi 
arvioinnissa on tarkasteltu tulvariskien hallinnan 
toimenpiteiden yhteensovittamista vesienhoito-
suunnitelmien kanssa sekä ilmastonmuutoksen 
arvioituja vaikutuksia toimenpiteeseen (Laki tulva-
riskien hallinnasta 620/2010). Toimenpiteiden vai-
kutusta vesivarojen käyttöön, hoitoon ja suojeluun 
on arvioitu laajennetun tulvaryhmän työpajoissa 
ensimmäisellä ja toisella suunnittelukierroksilla. 
Lapuanjoella ei arvioida olevan sellaista vesiliiken-
nettä tai satamatoimintaa, joihin tulvariskien hal-
linnan suunnittelulla olisi vaikutuksia. Tulvariskien 
hallinnan ensimmäisellä suunnittelukierroksella 
toimenpiteiden arvioinnissa hyödynnettiin monita-
voitearviointiin perustuvaa lähestymistapaa (Mo-
nitavoitearviointiopas tulvaryhmille, 2013). Moni-
tavoitearvioinnissa on kyse vaihtoehtojen järjestel-
mällisestä ja läpinäkyvästä arvioinnista. Menetelmä 
mahdollistaa rahamääräisten ja ei-rahallisten vai-
kutusten vertailun. Lisäksi se tarjoaa kehikon si-
dosryhmien näkemysten ja arvostusten selvittä-
miseksi ja sisällyttämiseksi osaksi arviointia. Mo-
nitavoitearvioinnissa toimenpiteet arvioitiin osittain 
ryhmissä. Esimerkiksi kaikkien nykyisten toimenpi-
teiden ja niiden tehostamisen vaikutukset arvioitiin 
yhtenä kokonaisuutena.

Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukier-
roksella arvioinnin pohjana käytettiin ensimmäi-
sen suunnittelukierroksen monitavoitearvioinnin 
tuloksia. Toisen suunnittelukierroksen toimenpi-
teitä ei tästä syystä arvioitu uudestaan monitavoi-
tearvioinnin menetelmällä. Uusien rakenteellisten 
tulvasuojelutoimenpiteiden osalta arvioitiin tulva-
suojeluhyödyt, toteutettavuus, aikataulu ja sosioe-
konomiset vaikutukset asiantuntijatyönä. Arviot 
käytiin läpi tulvaryhmän kokouksessa (14.9.2020). 

Kaikille toimenpiteille tehtiin yleinen ilmas-
tonmuutoskestävyystarkastelu (luku 7.6). Li-
säksi arvioitiin toimenpiteiden yhteensopivuutta 
vesienhoidon tavoitteiden kanssa (luku 7.5). Kus-
tannuksiltaan > 100 000 euroa maksaville raken-
teellisille ja ei-rakenteellisille toimenpiteille tehtiin 
kustannushyötytarkastelu, jos selkeät tulvasuoje-
lulliset hyödyt oli mahdollista arvioida (luku 7.4).

7.2.1 Monitavoitearvioinnin 
tavoitteet ja toteutus tulvariskien 
hallinnan ensimmäisellä 
suunnittelukierroksella

Monitavoitearvioinnin tavoitteena Kyrönjoen vesis-
töalueen tulvariskien hallinnan suunnittelussa oli:
• luoda tulvaryhmälle kokonaiskuva tarkastel-

tavista vaihtoehdoista sekä niiden hyödyistä, 
haitoista ja toteutettavuudesta.

• selvittää vaihtoehtoihin liittyviä näkemyseroja
• tarjota menettelytapa sidosryhmien osallistumi-

selle ja vuorovaikutukselle,
• tuottaa tulvaryhmälle toimenpiteiden valintaa ja 

priorisointia tukeva aineisto. 

Tarkasteltavien toimenpiteiden arviointi ja valinta 
tapahtui kolmessa laajennetulle tulvaryhmälle jär-
jestetyssä työpajassa. Laajennettuun tulvaryh-
mään kuului mm. pelastustoimen ja maankäytön 
suunnittelun sekä vesienhoidon asiantuntijoita. Toi-
menpiteiden vaikutusten arviointi perustui tehtyi-
hin selvityksiin sekä asiantuntija-arvioon. Arvioiden 
laatimisesta vastasivat Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen asiantuntijat. 

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnitte-
lukierroksella tunnistettujen toimenpiteiden vaiku-
tuksia arvioitiin kuvassa 26 esitetyn arviointikehi-
kon mukaisesti. Kaikille arviointitekijöille määriteltiin 
mittarit, joilla toimenpiteen vaikutusta kuvattiin. Mit-
tarit olivat joko numeerisia, plussia ja miinuksia tai 
yksinkertaisimmillaan kirjainlyhenteitä. Yhtenäisen 
arvioinnin varmistamiseksi jokaiselle mittarille an-
nettiin vielä sanallinen kuvaus. Arviot laadittiin Ete-
lä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijatyönä.

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5C7D476C-463A-4924-A460-CCF4410F8EBF%7D/36968
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5C7D476C-463A-4924-A460-CCF4410F8EBF%7D/36968
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Tulvahaittojen vähentämisen tehokkuutta eri tulva-
tilanteissa arvioitiin erikseen merkittävällä tulvaris-
kialueella kolmella tulvan toistuvuudella; melko har-
vinainen tulva (keskimäärin 1/50 v toistuva tulva), 
harvinainen tulva (keskimäärin 1/100 v toistuva 
tulva) ja erittäin harvinainen tulva (keskimäärin 
1/250 v toistuva tulva). Toistuvuudet valittiin alusta-
vien tavoitteiden perusteella. Luontovaikutuksissa 
huomioitiin erityisesti vesiluontoon, vesien tilaan ja 
luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä. So-
sioekonomissa vaikutuksissa arvioitiin toimenpi-
teen vaikutusta vesistön yhteydessä oleviin elinkei-
noihin (maatalous ja vesivoiman tuotanto) ja muihin 
sosiaalisiin vaikutuksiin kuten maisemaan ja virkis-
tyskäyttöön.

Toteutettavuutta tarkasteltiin kolmesta näkö-
kulmasta: tekninen, rahoituksellinen ja juridinen. 
Teknisellä toteutettavuudella tarkoitettiin arvioita 
mahdollisista teknisistä ongelmista, jota toimenpi-
teellä voi olla. Rahoituksellisella toteutettavuudella 
arvioitiin, onko toimenpiteelle todennäköisesti saa-
tavana olevaa rahoitusta tai toteuttajaa. Juridisella 
toteutettavuudella arvioitiin luvan saannin mahdol-
lisia ongelmia. Erikseen arvioitiin myös toimenpi-
teisiin liittyviä riskejä. Arvioitiin, onko toimenpiteen 

Arvioinnissa käytetyt asteikot:
Tulvahaittojen väheneminen eri tulvati-
lanteissa 10 Erittäin suuri hyöty 0 Neutraali

Luontovaikutukset +++
Suuri myönteinen vaikutus 0

_ _ _
Suuri kielteinen 
vaikutus

Sosio-ekonomiset vaikutukset +++
 Suuri myönteinen vaikutus 0

_ _ _
Suuri kielteinen 
vaikutus

Toteutettavuus 10
Ei esteitä toteuttamiselle

0
Toteutettavuus huono

Riskit P = Pieni K = Kohtalainen S = Suuri

hyväksyttävyys ongelmaton vai vastustetaanko si-
tä laajasti. Lisäksi arvioitiin hyötyjen toteutumiseen 
liittyviä riskejä sekä mahdollisten odottamattomien 
haittojen todennäköisyyttä. Omina kohtinaan huo-
mioitiin vielä toimenpiteen alustavat kustannukset 
(€) ja toteutukseen kuluva aika suunnittelukausit-
tain.

Asiantuntija-arvioiden tuloksia käytettiin apu-
na monitavoitearvioinnin työpajassa, joka pidettiin 
laajennetulle tulvaryhmälle. Laajennetun tulvaryh-
män jäsenet jaettiin pienempiin teematyöpajoihin, 
joissa keskusteltiin toimenpiteistä ja niiden asian-
tuntija-arvioista. Arvioita muutettiin, jos se nähtiin 
tarpeelliseksi. Jokainen osallistuja antoi lopuksi 
kokonaisarvion toimenpiteestä (Kuva 27). Osal-
listujat suhtautuivat myönteisimmin nykyisin käy-
tössä oleviin toimenpiteisiin ja niiden tehostami-
seen, pengerrysalueiden käytön muuttamiseen ja 
valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisäämiseen. 
Raskaampiin toimenpiteisiin, kuten uusien teko-
järvien rakentamiseen suhtauduttiin kielteisimmin. 
Asiantuntijoiden ja tulvaryhmän arvioista koottu yh-
teenveto esitetään Kyrönjoen tulvaryhmän sivuilla 
ja ensimmäisen suunnittelukierroksen tulvariskien 
hallintasuunnitelmassa. 

Kuva 26. Monitavoitearvioinnissa käytetyt arviointitekijät ja arviointiasteikot. (SYKE 2013; Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013)

TULVARISKIENHALLINNAN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

ASIAKASKUSTAN-
NUKSETRISKIT

TOTEUTET-
TAVUUS

SOSIOEKONO-
MISET VAIKU-

TUKSET

LUONTOVAI-
KUTUKSET

TULVAHAITTOJEN 
VÄHENEMINEN ERI 
TULVATILANTEISSA

Hyväksyttävyys

Odottamattomat 
haitat

Hyötyjen 
saavuttaminen

JuridinenSosiaaliset 
vaikutukset

Muut luontovai-
kutukset

Kalasto

Vesivoima Rahoitus

TekninenMaatalous

Luonnon 
monimuot.

Merkittävät 
tulvariskit

1/50

1/100

Muut 
tulvariskit

1/250

Vesien tila

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
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7.3 Toimenpideyhdistelmien 
muodostaminen ja vertailu 
Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnitte-
lukierroksen monitavoitearvioinnin perusteella toi-
menpiteistä muodostettiin vaihtoehtoisia toimenpi-
deyhdistelmiä, joilla pyrittiin saavuttamaan tulvaris-
kien hallinnan tavoitteet Kyrönjoen vesistöalueella. 
Toimenpideyhdistelmät pyrittiin muodostamaan si-
ten, että niihin sisältyvät toimenpiteet ovat toteut-
tamiskelpoisia ja niiden hyväksyttävyys on koh-
tuullisen hyvä. Toimenpideyhdistelmät on esitetty 
taulukossa 21. Yhdistelmien ulkopuolelle jätetyt 
toimenpiteet on esitetty taulukossa 22.

Nykyisin käytössä olevat tulvariskien hallinnan 
keinot ja niiden tehostaminen sekä valuma-alueen 
vedenpidätyskyvyn lisääminen sisällytettiin kaikkiin 
tarkasteltaviin vaihtoehtoihin, koska toimet ovat ris-
tiriidattomia ja tukevat vesienhoidon tavoitteita se-
kä muuttuvaan ympäristöön sopeutumista. Vaihto-
ehto 1 perustui näiden lisäksi Kyrönjoen yläosan 
pengeralueiden käytön muuttamiseen ja Ilmajoen 
keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaamiseen 
(tasolle 1/50 v). Lisäksi vaihtoehtoon 1 kuului Kyr-
kösjärven tekojärven säännöstelytilavuuden lisää-
minen. Vaihtoehto 2 perustui perustoimien lisäksi 
merkittävien tulvariskialueiden asuinrakennusten 

ja erityiskohteiden suojaamiseen penkereillä tai 
muilla rakenteilla (tasoille 1/100 v / 1/250 v). Vaih-
toehto 3 yhdisti perustoimien lisäksi vaihtoehdon 
1 pengerrysalueiden käytön muuttamisen ja Ilma-
joen paikalliskohteiden suojaamisen sekä muiden 
merkittävien tulvariskialueiden (Seinäjoen, Ylistaro-
Vähäkyrön) suojaamisen penkereillä ja muilla ra-
kenteilla (tasoille 1/100 v / 1/250 v).

Asiantuntija-arviot toimenpideyhdistelmien tulva-
suojeluhyödyistä, luontovaikutuksista, sosioekono-
misista vaikutuksista ja toteutettavuudesta on esi-
tetty taulukossa 23.

Kuva 27. Kyrönjoen vesistöalueen monitavoitearvioinnin toisen työpajan 8.11.2013 kokonaisarviot toimenpiteistä. Vastaajien määrä 
oli yhteensä 25. Arviointiasteikko esitetty kuvassa 26.
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Merkittävien tulvariskialueiden asuinrakennusten ja
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erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla…

Kyrkösjärven tekojärven säännöstelytilavuuden muuttaminen

Jokiuomien ruoppaukset Kauhajoella, Jalasjoella ja Kyrönjoen
suistossa

Uusi tulva-allas, Parjakanneva (Päntäneenjoki)

Uusi tekojärvi, Sotkan allas (Ikkelänjoki)
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Taulukko 21. Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin kolmannessa työpajassa tarkastellut toimenpi-
deyhdistelmät.

TOIMENPIDE 

VE1
”Pengerrysalueiden 
käytön muutos ja 
Kyrkösjärven sään-
nöstelyn tehosta-
minen”

VE 2
”Merkittävien tulvaris-
kialueiden ja erityis-
kohteiden suojaus 
penkereillä”

VE3
”Pengerrysalueiden käy-
tön muutos ja Ylistaro-
Vähäkyrön ja Seinäjoen 
tulvariskialueiden erityis-
kohteiden ja asutuksen 
suojaus penkereillä”

Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja 
niiden tehostaminen

X X X

Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuo-
toisilla toimenpiteillä väh. 800 ha:lle

X X X

Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden käytön 
muutos ja Ilmajoen vahinkokohteiden paikallis-
suojaaminen 

X X

Kyrkösjärven tekojärven säännöstelytilavuuden 
lisääminen 

X

Merkittävien tulvariskialueiden asuinrakennus-
ten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä 
tai muilla rakenteilla tasolle 1/100 v / 1/250 v

X

Ylistaro-Vähäkyrö tulvariskialueen ja Seinäjoen 
asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaa-
minen penkereillä tai muilla rakenteilla tasolle 
1/100 v / 1/250 v

X

Taulukko 22. Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin toisen työpajan jälkeen toimenpideyhdistelmistä 
pois jätetyt toimenpiteet ja perustelut poisjättämiselle.

Toimenpide Perustelu 

Merkittävien tulvariskialueiden asuinrakennusten ja eri-
tyiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteil-
la, tasolle 1/50 v / 1/250v

Asutuksen suojaustasoksi valittiin 1/100 v toistuva tulva tulvaryhmän 
asettamien alustavien tavoitteiden mukaan.

Muiden tulvariskialueiden asuinrakennusten ja erityis-
kohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla 
(Mustasaari, Kauhajoki, Jalasjärvi) tasolle 1/50 v / 1/250 v

Muiden tunnistettujen tulvariskialueiden toimenpiteet päätettiin olla 
arvioimatta monitavoitearvioinnissa. Muiden alueiden toimenpiteet 
huomioidaan kuitenkin tulvariskien hallinnan suunnittelussa.

Jokiuomien ruoppaukset Kauhajoella, Jalasjoella ja 
Kyrönjoen suistossa

Muiden tunnistettujen tulvariskialueiden toimenpiteet päätettiin olla 
arvioimatta monitavoitearvioinnissa. Muiden alueiden toimenpiteet 
huomioidaan kuitenkin tulvariskien hallinnan suunnittelussa.
Mahdollisesti ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen 
Kuortaneenjärvestä

Erittäin kallis. Merkittävät kielteiset luontovaikutukset ja mahdolliset 
vaikutukset Natura-alueeseen. Ristiriidassa vesienhoidon tavoittei-
den kanssa.

Uusi tekojärvi, Parjakanneva (Päntäneenjoki) Hyödyt pienet suhteessa haittoihin. Toimenpide on kallis. Merkittävät 
kielteiset luontovaikutukset. Ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden 
kanssa. 

Uusi tekojärvi, Sotkan allas (Ikkeläjoki) Hyödyt pienet suhteessa haittoihin. Toimenpide on erittäin kallis. 
Merkittävät kielteiset luontovaikutukset. Ristiriidassa vesienhoidon 
tavoitteiden kanssa. Tekninen toteutus haastavaa. 
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Taulukko 23. Yhteenveto Kyrönjoen vesistöalueen toimenpideyhdistelmien asiantuntija-arvioista ja niihin monitavoitearvioinnin 
kolmannessa työpajassa 31.1.2014 tehdyistä muutoksista. Yhteenvedossa ei ole mukana arvioita kaikkiin toimen-pideyhdistelmiin 
kuuluvista nykyisistä toimenpiteistä ja niiden tehostamisesta eikä veden pidättämisestä valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpi-
teillä.

Merkittävä tulva-
riskialue

VE1
”Pengerrysalueiden käytön 
muutos ja Kyrkösjärven 
säännöstelyn tehostaminen”

VE2
”Merkittävien tulvariskialu-
eiden ja erityiskohteiden 
suojaus penkereillä”

VE3
”Pengerrysalueiden käytön 
muutos ja Ylistaro-Vähäky-
rön ja Seinäjoen tulvariski-
alueiden erityiskohteiden ja 
asutuksen suojaus penke-
reillä”

Tulvahaitto-
jen vähene-
minen

Ilmajoki-Seinäjoki Tavoitteiden täyttyminen toden-
näköistä

Tavoitteiden täyttyminen toden-
näköistä

Tavoitteiden täyttyminen toden-
näköistä

Ylistaro-Vähäkyrö Tavoitteiden toteutuminen on 
epävarmaa. Saattaa joissain 
tilanteissa pahentaa alapuolisia 
tulva- ja jääpatotilanteita.

Tavoitteiden täyttyminen toden-
näköistä

Tavoitteiden täyttyminen toden-
näköistä

Luonto-vaiku-
tukset

Ilmajoki-Seinäjoki Kuormitus pelloilta vähenee +
Kyrkösjärvi: vedenlaatu, ranta-
eroosio, kalasto –

Penkereiden vaikutukset ranta-
vyöhykkeeseen - / +

Kuormitus pelloilta vähenee +
Penkereiden vaikutukset ranta-
vyöhykkeeseen - / +

Ylistaro-Vähäkyrö Kuormitus pelloilta vähenee +
Kyrkösjärvi: vedenlaatu, ranta-
eroosio, kalasto –

Penkereiden vaikutukset ranta-
vyöhykkeeseen - / +

Kuormitus pelloilta vähenee +
Penkereiden vaikutukset ranta-
vyöhykkeeseen - / +

Sosioeko-
nomiset 
vaikutukset

Ilmajoki-Seinäjoki Maatalous +
Maisema –
Virkistyskäyttö (Kyrkösjärvi) - 
Vesivoima +

Maisema ja maankäytön rajoi-
tukset - - 

Maatalous ++
Vesivoima +
Maisema -
Kalakuolemat/virkistyskäyttö -

Ylistaro-Vähäkyrö Ei vaikutusta Maisema ja maankäytön rajoi-
tukset - - 

Maisema - -

Toteutetta-
vuus

Ilmajoki-Seinäjoki Hyvä/ Kohtalainen Kohtalainen

Ylistaro-Vähäkyrö Hyvä/Kohtalainen Kohtalainen Kohtalainen

Kustannuk-
set *)

Ilmajoki-Seinäjoki Pengeralueet + paikallissuoja-
ukset 3 milj. €
Kyrkösjärvi 0,5 milj. €

Pengerrykset 15 – 20 km + 
teiden korotukset 5 – 10 km n. 
10 – 15 milj.€

Pengeralueet + paikallissuoja-
ukset 3 milj. €

Ylistaro-Vähäkyrö Ei vaikutusta Muut pengerrykset ja teiden 
korotukset 10 – 15 km + teiden 
korotukset
n. 6 – 11 milj. €

Mahdollinen 
toteuttaja

Ilmajoki-Seinäjoki ELY + kunnat Kunnat
ja asukkaat

ELY + kunnat

Ylistaro-Vähäkyrö

Toteutusaika Ilmajoki-Seinäjoki Pääosin 0 – 6 v. Pääosin 0 – 12 v Pääosin 0 – 12 v

Ylistaro-Vähäkyrö

*) Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyvät toimenpiteet: Nykyiset toimenpiteet ja niiden tehostaminen: 1 – 2 milj. €/vuosi. Valuma-alueen 
vedenpidätyskyvyn lisääminen 6 – 15 milj. €.

Toimenpideyhdistelmiä ja niiden kokonaisvaiku-
tuksia käsiteltiin laajennetun tulvaryhmän kolman-
nessa työpajassa Seinäjoella 31.1.2014. Osallis-
tujat asettivat toimenpideyhdistelmät kokonaisvai-
kutustensa perusteella paremmuusjärjestykseen. 
Tulvahaittojen vähenemisen osalta parhaaksi ar-
vioitiin toimenpideyhdistelmä VE3 ” Pengerrysalu-
eiden käytön muutos sekä Ylistaro-Vähäkyrön ja 
Seinäjoen tulvariskialueiden asutuksen ja erityis-
kohteiden suojaus penkereillä”. Luontovaikutusten 
osalta haitattomimpana pidettiin myös toimenpi-
deyhdistelmää VE3. 

Sosioekonomisten vaikutusten osalta parhaina pi-
dettiin yhdistelmiä VE1 ”Pengerrysalueiden käy-
tön muutos ja Kyrkösjärven säännöstelyn tehosta-
minen” ja VE3 ”Pengerrysalueiden käytön muutos 
sekä Ylistaro-Vähäkyrön ja Seinäjoen tulvariskialu-
eiden asutuksen ja erityiskohteiden suojaus pen-
kereillä”. Toteutettavuuden osalta VE1 arvioitiin 
parhaaksi. VE2 ”Merkittävien tulvariskialueiden ja 
erityiskohteiden suojaus penkereillä” arvioitiin kai-
kissa arviointitekijöissä huonommaksi vaihtoeh-
doksi. 
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Kokonaisuutena arvioiden 16 vastaajaa 21 vastaa-
jasta piti toimenpideyhdistelmää VE1 parhaana. 
Vaihtoehtoa VE1 piti parhaana viisi vastaajaa. 
Vaihtoehtoa VE2 piti huonoimpana 17 vastaajaa 
21 vastaajasta. Tärkeimpänä kriteerinä parhaan 
vaihtoehdon valinnassa pidettiin toteutettavuutta 
ja vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen. Vaih-
toehtojen arvioitiin poikkeavan toisistaan eniten 
sosioekonomisten vaikutusten osalta. Vaihtoehto-
jen nähtiin poikkeavan toisistaan kokonaisuutta-
kin arvioitaessa pääosin merkittävästi. Lisätietoja 
arvioinnista löytyy Kyrönjoen tulvaryhmän sivulta. 
Arvioinnin jälkeen Kyrönjoen vesistöalueen tulva-
riskien hallinnan suunnitteluun päätettiin valita mu-
kaan toimenpideyhdistelmä VE1. Lisäksi yhdistel-
mästä VE3 mukaan valittiin Ylistaro-Vähäkyrön ja 
Seinäjoen tulvariskialueiden asutuksen ja erityis-
kohteiden suojaus penkereillä ja muilla rakenteilla. 

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukierroksella jatkosuunnitte-
luun valitun toimenpideyhdistelmän keskeinen sisältö:
1. Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen, johon kuuluu maankäytön 

suunnittelu ja sijainnin ohjaus, kuntien varautumissuunnitelmat ja selvitykset suojausten tarpeesta, 
omatoimisen tulviin varautuminen, yhteistyöverkostojen ja tiedottamisen kehittäminen ja ylläpito, 
säännöstelyn hoito, tulvantorjunnan toimenpiteet ja tilapäiset tulvasuojelurakenteet.

2. Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä, johon kuuluu mm. yhteistyön, 
neuvonnan ja rahoitusmuotojen kehittäminen, käytöstä poistettavien turvetuotantoalueiden muutta-
minen valumavesien pidätysalueiksi, soiden ennallistaminen, tulvavesien pidätysaltaat, tulvatasan-
teet, tulvaniityt, kosteikot, hulevesien hallinta, metsäojituksien ohjaaminen ja vastaavat toimet.

3. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutos ja Ilmajoen keskustan vahinkokohteiden paikallissuo-
jaaminen (asutus suojataan tasolle keskimäärin 1/50 v toistuva tulva).

4. Kyrkösjärven säännöstelyn tehostaminen, johon kuuluu säännöstelyluvan muuttaminen poikkeuk-
sellisten tulvatilanteiden osalta ja mahdollisia perkauksia.

5. Ylistaro-Koivulahden ja Seinäjoen tulvariskialueiden erityiskohteiden ja asutuksen suojaus penke-
reillä tai tilapäisillä suojauksilla.

6. Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet.

Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukier-
roksella päätettiin jatkaa saman toimenpideyhdis-
telmän toteutusta. Sitä täydennetään uusilla ja tar-
kennetuilla toimenpiteillä, jotka kuuluvat käytössä 
oleviin tulvariskienhallinnan keinoihin (mm. maan-
käytön suunnittelu, varautuminen ja yhteistyö) sekä 
veden pidättämiseen valuma-alueella pienimuo-
toisilla menetelmillä. Toisella suunnittelukierrok-
sella Ylistaro-Vähäkyrön merkittävä tulvariskialue 
on laajennettu ulottumaan Koivulahteen saakka ja 
tämä huomioidaan toimenpiteiden valinnassa. Yh-
teensä Kyrönjoen vesistöalueelle ehdotettiin 39 tul-
variskien hallinnan toimenpidettä, jotka on kuvattu 
tarkemmin luvussa 4 ja niiden etusijajärjestys on 
esitetty luvussa 5.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
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7.4 Toimenpiteiden kustan-
nushyötytarkastelu
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on tarkastel-
tava tulvariskilain (620/2010) mukaan toimenpi-
teiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitettävä toi-
menpiteiden etusijajärjestys. Toimenpiteiden kus-
tannusten arviointi on tehty perustuen olemassa 
oleviin suunnitelmiin sekä asiantuntijoiden arvioi-
hin. Tässä hallintasuunnitelmassa esitettyjen toi-
menpide-ehdotusten vaikutusten tarkastelu ja kus-
tannusten arviointi on tehty karkealla tavalla val-
takunnallisesti yhtenevien periaatteiden mukaan 
(Toimenpiteiden kustannushyötytarkastelu – SY-
KEn muistio 21.5.2019). Ehdotettavaksi valittujen 
toimenpiteiden tarkempi suunnittelu käynnistyy 
vasta tämän suunnitelman hyväksymisen jälkeen, 
jolloin toimenpide-ehdotusten kustannuksiakin tul-
laan selvittämään tarkemmin. Toimenpide-ehdo-
tusten keskinäisen vertailtavuuden ja priorisoinnin 
varmistamiseksi niiden kustannukset on pyritty ar-
vioimaan yhtenevin perustein ja riittävän tarkasti, 
mutta kohtuullisella työpanoksella.

Kustannusten arviointi perustuu toimenpitei-
den suorien kustannusten (suunnittelu, inventoin-
ti ja ylläpito/käyttö) arviointiin, eikä muita välillisiä 
kustannuksia ole tässä vaiheessa otettu huomi-
oon. Jos kyseessä on jatkuva toimenpide, voidaan 
kustannukset esittää vuotuisina kustannuksina. 
Apuna kustannusten arvioinnissa on käytetty toi-
menpiteiden kustannusten seitsemänportaista as-
teikkoa (alle 0,1 milj.€, 0,1 – 0,5 milj.€, 0,5 – 1 milj.€, 
1 – 5 milj.€, 5 – 10 milj.€, 10 – 50 milj.€, yli 50 milj.€) 
ja arvio jokaisen toimenpiteen kustannuksista esi-
tetään luvun 4 yhteenvetotaulukoissa. 

Kustannushyödyt on arvioitu toisella suunnitte-
lukierroksella rakenteellisille sekä ei-rakenteelli-
sille kustannuksiltaan suuremmille toimenpiteille 
(taulukko 24). Kustannuksiltaan pienimmille (<100 
000 €) toimenpiteille ei ole välttämätöntä tehdä 
kustannushyötytarkastelua vaan kustannukset ja 
hyödyt voidaan arvioida muuten (SYKE, 2019). 
Kaikkien toimenpiteiden hyötyjä ei voi mitata pel-
kästään euromääräisesti. Näitä ovat esimerkiksi 
pienimuotoiseen veden pidättämiseen liittyvät toi-
menpiteet sekä henkilöiden tai eläinten pelastus- 
ja evakuointitehtävät. Tulvasuojelullisten hyötyjen 
lisäksi näillä toimenpiteillä voi olla merkittävä vai-
kutus esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen, ve-
sien tilan parantamiseen tai ylläpitoon, maisemal-
lisiin ja virkistyskäytöllisiin arvoihin sekä luonnon 

monimuotoisuuteen. Näistä syistä johtuen hallin-
tasuunnitelmissa esitettävien toimenpide-ehdotus-
ten kustannushyötytarkastelu on perusteltua tehdä 
yleisellä tasolla, mutta toisaalta riittävän yhtenevin 
perustein. Kustannuksia ja hyötyjä voidaan arvioi-
da myöhemmin tarkemmin toimenpiteen toteutuk-
sen valmistelun yhteydessä.

Kustannushyötytarkastelun avulla on selvitet-
ty, ylittävätkö suunnitellusta hankkeesta saadut 
hyödyt sen kustannukset. Yksinkertaistaen: mikäli 
hankkeen nykyarvo (nykyhetkeen diskontatut hyö-
dyt miinus nykyhetkeen diskontatut kustannukset) 
on positiivinen, on hanke yhteiskuntataloudellisesti 
kannattava (Silander 2011). Yhteiskunnallista kan-
nattavuutta arvioitaessa on kuitenkin voitu käyttää 
myös muita kriteereitä. Hallintasuunnitelmassa to-
teutettavaksi ehdotettavien toimenpiteiden tulisi 
olla kustannustehokkaita, mutta rajatapauksissa 
esim. vesienhoidon kanssa yhteensopiva toimen-
pide voidaan sisällyttää toimenpiteisiin. Hallinta-
suunnitelmaan valittavien toimenpiteiden tulee 
myös olla muiltakin kuin kustannuksiltaan soveltu-
via vesistöalueelle. Näitä tekijöitä, mm. vaikutukset 
luontoon ja toimenpiteen toteutettavuus, on arvioi-
tu monitavoitearvioinnissa ja huomioitu toimenpitei-
den valinnassa.

Kustannusten arviointi on tehty laskemalla yh-
teen toimenpiteen investointi- ja suunnittelukus-
tannukset sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten 
nykyarvo. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tar-
kastelujaksona on käytetty 50 vuotta. Diskonttaus-
korkona on käytetty 3,5 %. Mikäli toimenpiteen 
hyödyt on voitu arvottaa rahallisesti, on vastaava 
nykyarvotarkastelu tehty myös keskimääräisille 
vuosittaisille toimenpiteestä saataville tulvariskien 
hallinnan hyödyille eli toimenpiteellä vältetyn vuosi-
vahingon odotusarvolle. 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B977EF68B-69FE-4D1C-A56F-147772F9C0A6%7D/146991
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B977EF68B-69FE-4D1C-A56F-147772F9C0A6%7D/146991
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Taulukko 24. Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suurempien (> 100 000 e maksavien) rakenteellisten ja ei-rakenteel-
listen toimenpidevaihtoehtojen alustavat, arvioidut kustannukset ja mahdolliset euromääräiset hyödyt Kyrönjoen vesistöalueen 
merkittäville tulvariskialueille. Taulukossa esitetään selvitys, jos kustannushyötyä ei pystytä arvioimaan toimenpiteelle. Tavoitetaso-
na arvioissa on käytetty asuinrakennusten suojaamista 1/100 v toistuvilta tulvilta ja erityiskohteiden suojaamista 1/250 v toistuvilta 
tulvilta. Toimenpiteiden arvioidut kustannukset esitetään luvussa 4. *) Tarkastelujakso 50 vuotta, diskonttokorko 3,5 %

Toimenpiteet

Arvioidut kustannukset Arvioitujen 
hyötyjen ja 
kustannusten 
suhde*

Selvitys, mikäli toimenpidettä ei 
pystytä arvioimaan tai mikäli arvi-
ointiin liittyy muita huomioita.

Suun-
nittelu 
(milj. €)

Inves-
tointi 
(milj. €)

Ylläpito 
ja käyttö 
(milj. €/a)

Kuvaus rahoi-
tusmahdolli-
suuksista

4.2 Käytöstä postu-
neen turvetuotantoalu-
een hyödyntäminen 
veden pidättämisessä 
(pilottihanke)

< 0,1 0,1 – 0,5 < 0,1 - ELY-keskus 
ja toiminnan 
harjoittaja.

Toimenpiteelle ei suoritettu kustannus-
hyötyanalyysiä, koska toimenpiteen 
tulvasuojelullisia hyötyjä on vaikea 
arvioida ilman tarkempia selvityksiä. 
Yksittäisen vedenpidättämisalueen 
hyödyt eivät ehkä yksistään ulotu 
merkittäville tulvariskialueille. Hyödyt 
syntyvät, kun alueita on useita. Toi-
menpiteellä on merkittävä positiivinen 
vaikutus vesien tilaan.

4.4 Tukijärjestelmien 
kehittäminen ja tehok-
kaiden tulvavesien 
pidättämiseen liitty-
vien toimenpiteiden 
selvittäminen (kansal-
linen hanke)

< 0,1 0,1 – 0,5 < 0,1 - Ministeriöt, 
Syke ja ELY-
keskus

Toimenpiteelle ei suoritettu kustannus-
hyötyanalyysiä, koska toimenpiteellä 
ei ole suoria ja arvioitavissa olevia 
tulvasuojelullisia hyötyjä. Toimenpiteel-
lä on merkittävä positiivinen vaikutus 
vesien tilaan.

5. Kyrönjoen penger-
rysalueiden käytön 
muutos

< 0,1 0,5 – 1 < 0,1 Toimenpidettä 
voidaan pitää 
kannattavana. 

ELY-keskus, 
kunnat ja pen-
gerrysyhtiö. 

6. Tulvasuojaus 
tilapäisin tai kiintein 
tulvasuojauksin

0,1 – 0,5 10 – 50 0,3 Toimenpidettä 
voidaan pitää 
kannattavana. 

ELY-keskus ja 
kunnat.

Kustannukset voivat selvästi muuttua 
sen mukaan, käytetäänkö tilapäisiä 
suojauksia vai pysyviä suojauksia, ja 
kuinka monta kohdetta tullaan suo-
jaamaan. Tämä arvio toteutuu mikäli 
kaikki kohteet suojataan 1/100 v tois-
tuvan tulvan tasolle. Arvio on pitkän-
tähtäimen tavoite, ja sitä ei ehdoteta 
toteutettavaksi yhden suunnittelukier-
roksen aikana.

7. Kyrkösjärven sään-
nöstelyn muutos

< 0,1 0,1 – 0,5 < 0,1 Toimenpidettä 
voidaan pitää 
kannattavana. 

ELY-keskus ja 
energiayhtiö

8.2 Kyrönjoen alaosan 
uusien tulvasuojelutoi-
menpiteiden käyttöön-
oton edistäminen

< 0,1 1 – 5 < 0,1 Toimenpidettä 
voidaan pitää 
kannattavana. 

ELY-keskus, 
kunnat ja pen-
gerrysyhtiö.

14.1 Evakuointiin 
tarvittavien riittävien 
resurssien varmista-
minen

< 0,1 0,1 – 0,5 < 0,1 - Kunnat ja pe-
lastuslaitos.

Toimenpiteelle ei suoritettu kustannus-
hyötyanalyysiä, koska toimenpiteen 
hyödyt kohdistuvat ihmisten ja eläinten 
terveyteen ja turvallisuuteen, joiden 
arvoa ei voi rahallisesti mitata. 
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muutettu, mutta joita ei ole vielä nimetty voimak-
kaasti muutetuiksi. 

Vesienhoito on huomioitu myös toimenpideyh-
distelmien valinnassa ja arvioinnissa (luku 7.3). Jo-
kaiseen toimenpideyhdistelmään valittiin mukaan 
vesien pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoi-
silla toimenpiteillä, jolla on myönteisiä vaikutuk-
sia vesientilaan. Vedenpidättämisaltailla voidaan 
vähentää mm. Kyrönjoen kiintoaineksen määrää. 
Hulevesien hallinnalla pystytään vähentämään 
muiden ympäristön kannalta haitallisten aineiden, 
kuten kemikaalien, bakteerien ja ravinteiden pää-
syä pinta- ja pohjavesiin. Lisäksi monilla nykyisin 
käytössä olevilla tulvariskien hallinnan keinoilla voi-
daan ennakoivasti vähentää vesistön kuormitusta. 
Näitä ovat esimerkiksi tiedotus, omatoiminen va-
rautuminen sekä valmiuden ylläpito ja suunnittelu. 
Paikallissuojauksilla voidaan estää veden leviämi-
nen kohteisiin, joista voi päätyä tulvaveden muka-
na haitallisia aineita vesistöön. Jatkosuunnitteluun 
valituista toimenpiteistä ainoastaan Kyrkösjärven 
tekojärven säännöstelytilavuuden lisäämisellä ja 
Kyrönjoen alaosan tietyillä tulvasuojelutoimenpi-
teillä (ruoppaukset ja tulvauoma) voi olla haitallisia 
vaikutuksia vesientilaan. Nämä huomioidaan jatko-
suunnittelussa.

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan 
toimenpiteiden arvioidut vaikutukset vesienhoidon 
tavoitteisiin esitetään kootusti taulukossa 25. Ny-
kyiset toimenpiteet ja niiden tehostaminen sekä ve-
den pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisin 
menetelmin ovat arvioitu yksinä kokonaisuuksina. 
Arvioita vaikutuksista vesienhoidon tavoitteisiin ei 
ole tehty uudelleen niille toimenpiteille, jotka mo-
nitavoitearvioinnin perusteella arvioitiin poisjätettä-
viksi toimenpiteiksi (Taulukko 22, luku 7.3). Näiden 
toimenpiteiden arvio tehtiin tulvariskien hallinnan 
ensimmäisellä suunnittelukierroksella.

7.5 Toimenpiteiden yhteenso-
pivuus vesienhoidon tavoittei-
den kanssa
Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lain-
säädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toi-
menpiteet on sovitettava yhteen vesienhoidon ym-
päristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan 
suunnittelussa on otettava huomioon, että suunni-
teltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittä-
västi vesienhoidossa suunniteltujen ja toteutettujen 
toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia (Ilmaston-
muutoksen ja vesienhoidon huomioon ottaminen 
tulvariskien hallinnassa). Vesienhoitosuunnitelmien 
ja tulvariskien hallintasuunnitelmien kuuleminen to-
teutetaankin siksi samanaikaisesti. Myös meren-
hoidon suunnitteluun sisältyvästä merenhoitosuun-
nitelman toimenpideohjelmasta kuullaan samassa 
yhteydessä.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet on alusta-
vassa arvioinnissa jaoteltu niiden vaikutusten pe-
rusteella vesienhoidon tavoitteiden kannalta myön-
teisiin, kielteisiin tai neutraaleihin valtakunnallisesti 
yhtenevin periaattein. Toimenpiteiden vaikutuksia 
vesien ekologiseen tilaan tai vedenlaatuun on arvi-
oitu yksityiskohtaisesti monitavoitearvioinnissa sii-
nä vaiheessa, kun alustavan arvioinnin perusteella 
on tunnistettu jatkotarkasteluun valittavat toimen-
piteet. Toimenpideyhdistelmien osalta myös niiden 
kokonaisvaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin on 
arvioitu.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat vaikut-
taa vesienhoidon tavoitteisiin ja niiden saavuttami-
seen. Parhaassa tapauksessa toimenpiteet voivat 
tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoi-
tetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoit-
teita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja 
virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. Niitä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa vaikutukset eko-
logiseen tilaan ja veden laatuun täytyy ottaa erityi-
sesti huomioon. Jos vesistön tai vesimuodostuman 
hydrologista kiertoa tai rakenteellisia ominaisuuk-
sia, kuten pohjan rakennetta ja laatua, syvyyttä ja 
leveyttä tai rantavyöhykkeen laatua, on muutettu 
merkittävästi, se on voitu vesienhoidossa nimetä 
keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi. Kos-
ka tulvariskien hallintatoimenpiteet voivat useissa 
tapauksissa lisätä vesimuodostumien muuttunei-
suutta, on tulvariskien hallinnan suunnittelussa 
erityisesti otettu huomioon sellaiset vesimuodostu-
mat, joiden hydro-morfologisia ominaispiirteitä on 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
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Taulukko 25. Arvio Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden yhteensopivuudesta vesienhoidon tavoitteiden 
kanssa.

Sopii yhteen vesienhoidon tavoitteiden kanssa:

Toimenpiteet: Erittäin myön-
teinen (++)

Myönteinen 
(+) Neutraali (0) Haitallinen (-)

Erittäin 
haitallinen 
(- -)

Nykyisin käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot X

Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden käytön 
muutos ja Ilmajoen vahinkokohteiden paikallissuo-
jaaminen

X

Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisil-
la toimenpiteillä 

X

Merkittävien tulvariskialueiden erityiskohteiden 
ja asuinrakennusten suojaaminen penkereillä tai 
muilla rakenteilla

X

Kyrkösjärven tekojärven säännöstelytilavuuden 
lisääminen

X

Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet x (nykyiset 
toimen-
piteet)

x (ruoppaus 
ja uusi tulvau-

oma)

7.6 Ilmastonmuutoksen huo-
mioon ottaminen toimenpitei-
den tarkastelussa
Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään 
saavuttamaan tulvariskien hallinnalle asetetut ta-
voitteet. Tavoitteet on asetettu nykytilanteen pe-
rusteella erisuuruisille tulville. Suunnitelmassa to-
teutettavaksi ehdotettuja toimenpiteitä ei ole siis 
valittu sillä perusteella, että niillä pystyttäisiin es-
tämään mahdollisesti ilmastonmuutoksen seu-
rauksena kasvavaa tulvariskiä, vaan että ne vas-
taisivat asetettuja tavoitteita ja nykyistä tulvariskiä. 
Toimenpiteiden ilmastokestävyydestä on kuitenkin 
tehty yleinen arvio valtakunnallisesti yhtenevin pe-
riaattein (Ilmastonmuutoksen ja vesienhoidon huo-
mioon ottaminen tulvariskien hallinnassa). Ilmasto-
kestävyys on myös otettu huomioon toimenpidetar-
kastelussa yhtenä arviointitekijänä. Tarkasteluun 
on sisällytetty erilaiset ilmastonmuutosskenaariot 
ja niiden vaikutus tulvien muuttumiseen. Mahdol-
lisia ilmastonmuutoksen tulvariskien hallintaan liit-
tyviä välillisiä vaikutuksia ei ole otettu huomioon. 
Esimerkiksi ilmaston mahdollisen lämpenemisen 
vaikutusta viljeltävien kasvilajien muuttumiseen ja 
sitä kautta tulva-alueen viljelymaiden tulvankestä-
vyyden muuttumiseen ei ole tarkasteltu. Arvioinnin 
tuloksia on hyödynnetty toimenpiteiden valinnassa, 
vanhojen toimenpiteiden uudelleenarvioinnissa ja 
valittujen toimenpiteiden priorisoinnissa. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Kyrönjoen vesis-
töalueen tulvariskiin on käsitelty tarkemmin liittees-
sä 1. Jos tulvien ennakoidaan ilmastonmuutoksen 

myötä kasvavan (esim. suurten vesistöjen keskus-
järvissä ja niiden laskujoissa) tulisi ennakoitu kasvu 
huomioida uusia suunnitelmia tehtäessä esim. kaa-
voituksessa ja vesirakenteita tehtäessä. Sen sijaan 
pieneneviä tulvia ei voida vielä ottaa suunnittelun 
lähtökohdaksi, vaikka tulvat monissa osissa Suo-
mea pienenevätkin useimmilla ilmastoskenaarioil-
la lumen määrän ja kevättulvien pienetessä. Tämä 
johtuu ilmastonmuutokseen liittyvistä epävarmuuk-
sista ja ilmastonmuutoksen hitaasta ja mahdolli-
sesti epälineaarisesta etenemisestä. Suunnittelun 
pohjana on siis käytetty vähintään nykytilanteen 
suuruisia tulvia. Ilmastonmuutoksen myötä kuivi-
en kausien ennakoidaan lisääntyvän. Toimenpiteitä 
vertailtaessa on pyritty ottamaan huomioon myös 
toimenpiteiden soveltuvuus mahdollisen kuivuus-
riskin ehkäisemiseen. 

Kyrönjoen vesistöalueella kaikille toimenpiteille 
on tehty ilmastokestävyystarkastelu. Tarkastelu on 
tehty seuraavia muuttuvia olosuhteita hyödyntäen: 
1) tulvien suuruus muuttuu, 2) hydrologinen vuo-
denaikaisrytmi muuttuu, 3) rankkasateet ja sadanta 
kasvavat, 4) meritulvat muuttuvat ja 5) harvinainen 
jääpatotulvatilanne tapahtuu. Ilmastokestävyysar-
vioinnin tulokset esitetään Kyrönjoen vesistöalueen 
tulvaryhmän verkkosivuilla ja koosteena taulukossa 
26. Ilmastokestävyystarkastelua ei tehty toimenpi-
teille, jotka tulvariskien hallinnan ensimmäisellä 
suunnittelukierroksella arvioitiin monitavoitearvioin-
nin perusteella poisjätettäviksi toimenpiteiksi (Tau-
lukko 22, luku 7.3). Näiden toimenpiteiden sopeu-
tuminen muuttuviin olosuhteisiin tehtiin karkeana 
arviona monitavoitearvion yhteydessä.

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
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Taulukko 26. Yleisarvosana Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden ilmastokestävyydestä. Tarkempi kuvaus 
yksittäisten toimenpiteiden käyttökelpoisuudesta ja joustavuudesta löytyy Kyrönjoen tulvaryhmän sivuilta. Tarkempi kuvaus toimen-
piteistä esitetään luvussa 4.

Toimenpiteen ilmasto-
kestävyys

Erittäin kestävä 
(soveltuu hyvin 
kaikkiin muutoksiin 
/ erittäin joustava)

Kestävä (sovel-
tuu hyvin osaan 
muutoksista / 
melko joustava)

Melko kestävä 
(soveltuu m elko 
hyvin osaan muu-
toksista / melko 
joustava) 

Ei kovin kestävä 
(soveltuu melko 
huonosti joihinkin 
muutoksiin / ei kovin 
joustava)

Ei kestävä 
(soveltuu huo-
nosti joihinkin 
muutoksiin / ei 
joustava)

Maankäytön suunnittelu 
ja lupaprosessit

x

Hydrologinen seuranta 
ja mallintamisen kehittä-
minen

x

Tulvakartoitus x

Veden pidättäminen 
valuma-alueilla pienimuo-
toisilla toimenpiteillä

x

Kyrönjoen pengerrysalu-
eiden käytön muutos

x

Ilmajoki-Seinäjoen ja 
Ylistaro-Koivulahden 
matalalla sijaitsevien 
erityiskohteiden paikallis-
suojaaminen

x

Kyrkösjärven säännöste-
lyn muutos

Kyrönjoen alaosan tulva-
suojelutoimenpiteet

x

Tulvavaroitukset, pelas-
tussuunnitelmat, kuntien 
varautumissuunnitelmat, 
yhteistyöverkostojen yllä-
pito sekä tulvatorjunnan 
harjoitukset

x

Omatoiminen varautu-
minen

x

Ennakoivat tulvantorjun-
tatoimenpiteet

x

Tulvatilannekuva ja tulviin 
liittyvä tiedotus

x

Tulvan aikainen säännös-
tely ja poikkeusluvat

x

Evakuointi x

Varautumisen ylläpitä-
minen

x

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
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8.1 Tiedottamisen, sidosryh-
mäyhteistyön ja kuulemisen 
järjestäminen

Tiedottamisen ja kuulemisen keskeisenä tavoit-
teena on, että suunnitteluprosessin ja eri tahojen 
osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdolli-
simman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvaris-
kien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää alueella. 
Tavoitteena on myös ollut parantaa tulviin liittyvää 
viestintää.

Tulvaryhmä on huolehtinut valmistelun eri vai-
heissa vuorovaikutuksesta viranomaisten sekä 
elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omis-
tajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjes-
töjen edustajien kanssa. Sidosryhmillä on ollut 
mahdollisuus antaa mielipiteensä tulvariskien hal-
linnan suunnittelusta muun muassa työpajoissa 
ja kuulemisissa. Suunnitteluprosessista on pyritty 
tiedottamaan alueen asukkaita ja muita toimijoita. 
Seuraavassa on kuvattu miten tiedottaminen ja si-
dosryhmäyhteistyö on järjestetty Kyrönjoen vesis-
töalueella.

8.1.1 Tiedottaminen ja 
sidosryhmäyhteistyö

Tiedottaminen on perustunut tulvaryhmän laati-
maan viestintäsuunnitelmaan, jonka tavoitteena 
on ollut mm. varmistaa ulkoinen viestintä verkko-
sivuilla, sanomalehdissä sekä julkaisuin ja tiedot-
tein. Tavoitteena on tulvaviestinnän laajeneminen 
koko tulvariskien hallintaa koskevaksi viestinnäksi. 
Kyrönjoen vesistöalueen viestintäsuunnitelma löy-
tyy sähköisesti tulvaryhmän sivuilta. Tämän lisäksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käyttää tulvatiedot-
tamisessa Twitter-tiliä @tulvatpohjanmaa, jossa 
kerrotaan erityisesti tulviin liittyvistä vesiaiheista. 

Tiedottamisen tavoitteena on lisätä toimijoiden 
ja kansalaisten tietoa tulvariskien hallinnasta, ku-
ten tulvavaara- ja -riskikartoista sekä tulvariskien 
hallintasuunnitelmien valmistelusta. Lisäksi tiedot-
tamisella on pyritty lisäämän ihmisten tietoa eri 

8. Yhteenveto tiedottamisesta, 
osallistumisesta ja kuulemisesta 

mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa hallinta-
suunnitelmien valmisteluun mm. kuulemisen ja 
muun palautteen antamisen avulla. Tulvariskien 
hallinnan suunnitteluprosessin aikana tulvaryhmä 
on tiedottanut tulvariskien alustavasta arvioinnis-
ta, tulvakarttojen valmistumisesta sekä tulvariski-
en hallintasuunnitelmasta sanomalehdissä sekä 
omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kana-
vissaan. Tiedottamisessa on painotettu erityisesti 
hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemista ja mui-
ta osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksia. 
Myös suunnitelman valmistumisesta on tarkoitus 
tiedottaa mahdollisimman laajasti. Tulvariskien hal-
linnan suunnittelun vaiheet ja materiaali on saata-
villa ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Tulvariskien hallinnassa on pyritty yhteistyöhön 
eri sidosryhmien kanssa koko suunnitteluprosessin 
ajan. Läheistä yhteistyötä on tehty tulvaryhmän jä-
senien ja heidän taustaorganisaatioidensa kanssa. 
Tulvaryhmän ulkopuoliset asiantuntijat ja keskeiset 
intressiryhmät, kuten vesienhoidon yhteistyöryh-
mä, vesialueiden omistajat, elinkeinonharjoittajat ja 
kansalaisjärjestöt, on otettu huomioon mm. toimen-
piteiden ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Tulva-
ryhmän ulkopuolisten osallistaminen on toteutettu 
järjestämällä työpajoja ja haastatteluita normaalien 
lausuntojen ja palautteen antomahdollisuuksien 
ohella. Muita vesistöalueen toimijoita on informoitu 
median, sähköisten kanavien ja kuulemisten avulla. 

Tulvariskien hallinnan suunnittelun etenemistä 
on esitelty Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä 
vuodesta 2011 lähtien. Vesienhoidon yhteistyöryh-
mä koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön 
liittyvistä toimijoista maakuntien alueella, ja sen ta-
voitteena on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmis-
tä maakuntien vesienhoidon ongelmista ja niiden 
ratkaisukeinoista. Vesienhoidon yhteistyöryhmän 
jäsenet ovat saaneet kutsun tulvariskien hallinnan 
toimenpiteiden monitavoitearvioinnin työpajoihin. 
Lisäksi ehdotettuja toimenpiteitä ja arviota niiden 
vaikutuksista vesienhoidon tavoitteisiin on esitelty 
yhteistyöryhmälle kuulemisvaiheessa (Kuuleminen 
ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi). 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
https://twitter.com/tulvatpohjanmaa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
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Kyrönjoen alueen yhteistyötahoja laajasti edus-
tavaa Kyrönjoen neuvottelukuntaa on informoitu 
tulvariskien hallinnan suunnittelun etenemisestä 
vuosikokouksissa vuodesta 2009 lähtien. Neuvot-
telukunnan kokouksissa on käsitelty tulvariskien 
hallinnan toisella suunnittelukierroksella mm. eh-
dotusta Kyrönjoen vesistöalueen merkittäviksi ja 
muiksi tulvariskialueiksi, merkittävien tulvariskialu-
eiden nimeämistä, tulvakartoitusten laatimista ja 
päivitystä sekä tulvariskien hallinnan alustavia ta-
voitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukun-
nan alainen Kyrönjoki-työryhmä kokoontuu 4 – 7 
kertaa vuodessa ja myös työryhmän kokouksissa 
on käsitelty tulvariskien hallinnan suunnittelun pro-
sessia Kyrönjoen vesistöalueella vastaavasti kuin 
neuvottelukunnan kokouksissa. Lisäksi työryhmän 
ja neuvottelukunnan kokouksissa on käsitelty tulva-
riskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpi-
teiden edistymistä ja valmistumista. Kyrönjoki-työ-
ryhmän edustajat ovat myös osallistuneet tulvaris-
kien hallinnan toimenpidevaihtoehtoja käsitteleviin 
työpajoihin. 

8.1.2 Kuuleminen

Väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipi-
teensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kah-
dessa eri vaiheessa. Kuulemisen aikana saadut 
palautteet ja kuvaus palautteiden huomioon otta-
misesta löytyvät sähköisesti tulvaryhmän sivuilta ja 
ympäristöhallinnon tulvariskien hallinnan suunnitte-
lun verkkosivuilta. 

Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvaris-
kien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista mer-
kittäviksi tulvariskialueiksi vuonna 2018. Samalla 
kuultiin tulvariskien hallintasuunnitelman sisällös-
tä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen läh-
tökohdista, tavoitteista ja valmistelusta (kansal-
lisesti käytetty kuulemisasiakirja on saatavilla  
www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit -sivulta). Kuule-
minen toteutettiin ELY-keskuksittain, jolloin palaut-
teen antajilla oli mahdollisuus lausua mielipiteen-
sä yhdellä kertaa kaikista alueen tulvariskialueista 
(ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi). ELY-
keskukset ottivat saadun palautteen huomioon 
merkittävien tulvariskialueiden ehdotuksissa sekä 
laativat koosteet saadusta palautteesta ja julkaisi-
vat ne internetissä. Maa- ja metsätalousministeriö 
nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten 

ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät 
merkittäville tulvariskialueille 20.12.2018.

Mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuun-
nitelmista ja niihin liittyvistä tulvariskien hallinnan 
tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostukses-
ta sekä suunnitelman toimeenpanosta järjestettiin 
kuulemisessa 2.11.2020 – 14.5.2021. Kyrönjoen 
vesistöalueen kuuleminen järjestettiin yhdessä La-
puanjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen mer-
kittävien tulvariskialueiden kanssa. Asiakirjat olivat 
nähtävillä Vaikuta vesiin -verkkosivuilla.

Luvussa 8.2 käsitellään näiden kahden kuule-
misen palautteet ja niiden vaikutukset. Lisätietoa 
tiedottamisen, sidosryhmäyhteistyön ja kuulemi-
sen järjestämisestä löytyy Kyrönjoen tulvaryhmän 
sivuilta. 

8.2 Selvitys kannanotoista ja 
niiden vaikutuksista

8.2.1 Ehdotus merkittäviksi 
tulvariskialueiksi sekä 
hallintasuunnitelman ja 
ympäristöselostuksien lähtökohdat, 
tavoitteet ja valmistelu

Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata ja Keski-Poh-
janmaata koskeva ehdotus merkittäviksi ja muiksi 
tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikai-
sesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemi-
sesta olivat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 sähköi-
sesti kuntien internet-sivuilla ja ilmoitustauluilla, 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa 
ja verkkosivuilla sekä ympäristöhallinnon verkkosi-
vuilla. Kaikilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä 
merkittävien tulvariskialueiden ja muiden tulvaris-
kialueiden nimeämisestä 9.7.2018 mennessä pos-
titse, sähköpostitse tai www.lausuntopalvelu.fi -si-
vuston kautta. Lisäksi palautteen pystyi antamaan 
Webropol-kyselyn kautta. Kooste kuulemisessa 
saaduista kannanotoista ja palautteesta on sähköi-
sesti nähtävillä ymparisto.fi- ja tulvaryhmän sivus-
tolla. 

Kuulemisen päättymiseen mennessä Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus sai yhteensä 20 lausun-
toa tai palautetta, joista pääosa saatiin kunnilta. 
Tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistukseen tai 
ehdotukseen Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE873A5C9-E584-4503-B763-6BB4BC70D71D%7D/136485
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE873A5C9-E584-4503-B763-6BB4BC70D71D%7D/136485
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEF361139-A937-4D0E-A985-0B304E9F6625%7D/146244
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat/Kyronjoen_vesistoalueen_tulvaryhma(17841)
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEF361139-A937-4D0E-A985-0B304E9F6625%7D/146244
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ja muiksi tulvariskialueiksi ei kuulemisen perus-
teella ollut tarpeen tehdä muutoksia. Palautteessa 
annetut ehdotukset ja kehittämiskohteet mm. tulva-
ryhmien työskentelyyn, kokoonpanoon, tulvariskien 
hallinnan toimenpiteisiin ja tavoitteisiin sekä muut-
tuviin olosuhteisiin otettiin huomioon tulvariskien 
hallinnan toisen suunnittelukierroksen työssä.

8.2.2 Tulvariskien 
hallintasuunnitelmaehdotus

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdo-
tuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan 
tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta 
sekä suunnitelman toimeenpanosta järjestettiin 
2.11.2020 – 14.5.2021. Kuulemisaineisto on ollut 
nähtävillä sähköisesti kuntien internet-sivuilla, sekä 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla (www.ymparisto.
fi/trhs/Kyronjoki). Kuulemismateriaali julkaistiin 
myös lausuntopalvelu.fi -sivustolla kuntien, virasto-
jen ja sidosryhmien virallisille lausunnoille. Palve-
lun kautta pystyi antamaan palautetta kirjautumalla 
myös yksityishenkilönä. 

Kuulemisen aikana tehostettiin viestintää tiedot-
teiden ja sosiaalisen median avulla. Lisäksi osallis-
tuttiin sidosryhmätilaisuuksiin. Kuulemisen päätty-
miseen mennessä Etelä-Poh janmaan ELY-keskus 
sai yhteensä 22 lausuntoa tai palautetta, joista pää-
osa saatiin kunnilta ja muilta viranomaistahoilta. 
Osa palautteesta koski useampaa vesistöaluetta. 
Kyrönjokea koskevaa palauttetta saatiin yhteensä 
13 kpl. Palautteet ja lausunnot sekä ehdotukset 
niiden vaikutuksista Kyrönjoen tulvariskien hallin-
tasuunnitelmaan käsiteltiin tulvaryhmän kokouk-
sessa 7.9.2021. Sovitus muutokset siirrettiin ko-
kouksen jälkeen hallintasuunnitelmaan. Kyrönjoen 
vesistöalueen tulvaryhmä hyväksyi hallintasuunnit-
telman muutoksineen lokakuussa 2021.

Kooste kuulemisessa saaduista kannanotoista 
ja palautteesta on sähköisesti nähtävillä ymparisto.
fi ja tulvaryhmän sivustolla. 

http://www.ymparisto.fi/trhs/Kyronjoki
http://www.ymparisto.fi/trhs/Kyronjoki
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta
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Kyrönjoen vesistöalue (nro 42) sijaitsee pääosin 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa 
ja se kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkä-
meren vesienhoitoalueeseen (kuva 1). Kyrönjoen 
vesistöaluetta ympäröivät Kimojoen, Lapuanjoen, 
Kokemäenjoen, Karvianjoen, Lapväärtinjoen, Teu-
vanjoen, Närpiönjoen ja Laihianjoen vesistöalueet, 
joista erityisesti Laihianjoen vesistöalue on huomi-
oitava myös Kyrönjoen tulvariskien hallinnan suun-
nittelussa. Myös Laihianjoki on nimetty yhdeksi 
Suomen merkittävistä tulvariskialueista ja Kyrönjo-
en ja Laihianjoen tulvavedet voivat suurilla tulvilla 
yhtyä ns. bifurkaatioalueella. Kyrönjoen ja Laihian-
joen välisen bifurkaatioalueen tulvariskien hallintaa 
käsitellään tarkemmin Laihianjoen vesistöalueen 
tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Kyrönjoen vesistöalue kokonaisuudessaan on 
esitetty kuvassa 1. Vesistöalueen läheisyydessä 
sijaitsee kunnat Mustasaari, Vaasa, Isokyrö, Sei-
näjoki, Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi ja Kauhajo-
ki. Pieniä osia vesistöalueen reunamista sijaitsee 
myös Laihian, Vöyrin, Kauhavan, Lapuan, Virtain, 
Kihniön, Parkanon, Karvian ja Teuvan kuntien alu-
eella. Vesistöalueen keskeisten kuntien väestö ja 
sen ennustetut muutokset on esitetty taulukossa 1. 
Väestön määrän kehittymistä ei ole arvioitu vesis-
töaluekohtaisesti, vaan arvioissa käytetään suun-
taa-antavasti vesistöalueella olevien kuntien väes-
tökehitystä. 

Kyrönjoen ja Laihianjoen välinen 
bifurkaatioalue

Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueilla 
tulvariskiä Mustasaaressa ja Vaasassa 
lisää Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistö-
alueidenn yhdistyminen suurilla tulvilla. 
Tämä niin sanottu Laihianjoen ja Kyrön-
joen bifurkaatioalue muodostuu Veik-
kaalan sekä Tuovilan ja Rudon välille. 
Uhattuina on useita asuinrakennuksia. 
Lisäksi katkeamis- ja saartumisvaarassa 
on mm. Tuovilantie ja Vaasa-Seinäjoki-
junarata. Bifurkaatioalueella on tulvinut 
mm. kevään 1984, 2013 ja 2018 tulvissa 
sekä syksyllä 2012. 

Liite 1 Vesistöalueen kuvaus
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Taulukko 1. Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsevien keskeisten kuntien väestö 31.12.2018 ja ennustettu väestökehitys vuoteen 2030. 
(Tilastokeskus 2020) 

Kunta 31.12.2018 2030 Muutos
Vaasa 67 552 68 915 + 2,02 %

Isokyrö 4 601 3 987 -13,35 %

Seinäjoki 63 288 67 936 + 7,34 %

Ilmajoki 12 187 12 144 -0,35 % 

Kurikka 20 952 17 963 - 15,55 %

Kauhajoki 13 375 11 701 -12,52 %

Yhteensä 181 955 182 646 + 0,38 %

Kuva 1. Kyrönjoen vesistöalueen sijainti Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. 

Tilastokeskuksen (2020) arvioiden mukaan asu-
tuksen määrä kasvaa Vaasan ja Seinäjoen kau-
punkien alueella vuoteen 2030 mennessä. Vas-
taavasti väkiluvun arvioidaan vähenevän Kurikan, 
Isonkyrön, Kauhajoen ja Isonkyrön kuntien alu-
eella. Vähenemisen arvioidaan olevan suurinta 
Kurikan kunnan alueella, jossa väestön ennuste-
taan vähenevän 15,55 %. Koko vesistöalueen vä-
kiluvun arvioidaan kasvavan 0,38 %, vaikka kes-
keisten kuntien alueella väkiluvun ennustetaankin 
vähenevän. Vesistöalueella asuu rakennus- ja 
huoneistorekisterin (2018) tietojen perusteella 
110 510 pysyväluonteista asukasta (Väestörekis-
terikeskus 2018), joista noin 82 % asuu jokivar-

ren läheisyydessä (maksimissaan 1 km etäisyydel-
lä jokialueesta) ja noin 8 % järvien läheisyydessä 
(maksimissaan 1 km etäisyydellä järvestä). Tämän 
lisäksi vesistöalueella on noin 2 800 loma-asuntoa. 
Asutus keskittyy pääosin Vähänkyrön, Isonkyrön, 
Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan, Kauhajoen ja Jalas-
järven taajamiin sekä useisiin kyliin, joista suurim-
mat ovat Peräseinäjoki yläjuoksulla, Koskenkorva 
Ilmajoen yläpuolella, Ylistaro Isonkyrön yläpuolella, 
Tervajoki Isonkyrön alapuolella, Merikaarto Vähän-
kyrön alapuolella ja Koivulahti joen alajuoksulla. 
Taajamissa asutus on tiivistä ja harvaa asutusta on 
pitkin jokivartta. 
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Kyrönjoen useat latvahaarat saavat alkunsa laa-
jalta alueelta Etelä-Pohjanmaan eteläosista sekä 
Pirkanmaan ja Satakunnan pohjoisosista. Joki las-
kee Pohjanlahteen Vassorfjärdenin lahteen Vaasan 
kaupungin koillispuolella. Kyrönjoen vesistöalue on 
läntisen Suomen toiseksi suurin. Valuma-alueen 
pinta-ala on 4923 km2 ja sen järvisyysprosentti on 
1,23 % (Ekholm 1993). Vesistöalue on kuvattu kat-
tavasti julkaisussa Tulvariskien alustava arviointi 
Kyrönjoen vesistöalueella (2011). 

Kyrönjokeen laskevista joista suurimmat ovat 
Seinäjoki, Jalasjoki ja Kauhajoki. Seinäjoen lat-
voilta merelle mitaten Kyrönjoen suurin pituus on 
lähes 200 km. Kyrönjoen pääuoman sanotaan al-
kavan Jalasjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdasta ja 

sen pituus on 127 km. Vesistön putouskorkeus Sei-
näjärvestä Pohjanlahteen on noin 140 m. Kyrönjo-
en vesistöalue jaetaan yhdeksään 2. jakovaiheen 
valuma-alueeseen, jotka on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Kyrönjoen vesis-
töalueen 2. jakovaiheen 
valuma-alueet (2013). 

Tärkeimmät sivujoet ja niiden ekologinen tila on 
esitetty kuvassa 3, jokien tarkemmat tiedot tau-
lukossa 2. Vesistöalueella sijaitsee 11 suurta (yli 
100 ha) luonnonjärveä, joista suurinta eli Seinäjär-
veä säännöstellään. Lisäksi alueella on viisi teko-
järveä, joita kaikkia säännöstellään. Säännöstelyä 
kuvataan tarkemmin luvussa 3. Alueen suurimmat 
järvet ja niiden ekologinen tila on esitetty taulukos-
sa 3 ja kuvassa 3. 
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Taulukko 2. Kyrönjoen vesistöalueen suurimmat sivujoet ja niiden ekologinen tila. (2020)

Nimi Pituus
[km]

Valuma-alueen 
pinta-ala [km2]

Ekologinen 
tila (2020) Kemiallinen luokitus (2020)

Seinäjoki 77 1011 Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Kihniänjoki 52 379 Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Pajuluoma 22 104 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Kurjenjoki 19 129 Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Sulkueenjoki/
Seinäj. yläosa

5 112 Hyvä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy)

Kauhajoki 44 206 Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Ikkelänjoki 37 158 Hyvä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Kainastonjoki 24 1081 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Päntäneenjoki 10 213 Hyvä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Jalasjoki 28 431 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Hirvijoki 18 311 Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Mustajoki 11 320 Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Lehmäjoki 28 166 Huono Hyvää huonompi (PBDE, Ni ja Cd ylittyvät sekä Hg-riski 
kalassa)

Orismalanjoki 25 144 Huono Hyvää huonompi (PBDE, Ni ja Cd ylittyvät sekä Hg-riski 
kalassa)

Nenättömänluoma 21 107 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy)

Tuoresluoma 18 102 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy) 

Tervajoki-Naarajoki 17 50 Huono Hyvää huonompi (PBDE, Ni ja Cd ylittyvät sekä Hg-riski 
kalassa)

Tuomiluoma 15 90 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Kainastonjoki 14 80 Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski kalassa)

Kyrönjoen vesistöalue on voimakkaasti rakennet-
tua. Alueelle on myönnetty useita kymmeniä lupia 
vesistön säännöstelyyn, järjestelyyn sekä patojen, 
voimalaitosten ja tekojärvien rakentamiseen. Voi-
malaitoksia on joessa Mustasaaren Voitilankos-
kessa, Vähänkyrön Hiirikoskessa sekä tekojärvien 
yhteydessä Kyrkösjärvessä, Kalajärvessä ja Pit-
kämössä. Kyrönjoen vesistörakentamista koskee 
erillinen laki, Lex Kyrönjoki, joka estää uusien voi-
malaitosten rakentamisen Kyrönjoen ala- ja keski-
osalle. Vesistöalueen rakenteita kuvataan tarkem-
min tämän liitteen luvuissa 3 ja 4.

Kyrönjoen vesistöalue on vanhaa jääkauden 
jälkeistä merenpohjaa, joka on aikojen saatossa 
muuttunut maankohoamisen ja maatumisen seu-
rauksena merenrannikosta kiinteäksi mantereek-
si. Maan kohoaminen, joka on seurausta viimeisen 
jäätiköitymiskauden jälkeisestä mannerjään painon 
poistumisesta, jatkuu yhä Itämerellä. Nopeinta nou-
su on Perämerellä, josta jääpeite suli viimeisenä. 
Maankohoaminen alueella jatkuu nykykäsityksen 
mukaan noin 0,8 cm vuodessa (Kakkuri 1990). Ky-
rönjoen vesistöalueen maisema on loivapiirteistä ja 
korkeuserot eivät ole kovin suuria. 

Taulukko 3. Kyrönjoen vesistöalueen suurimmat järvet ja niiden ekologinen tila. (2020) 

Nimi Pinta-ala [ha] Kunta Ekologinen tila 
(2020) Kemiallinen luokitus (2020)

Kalajärven tekojärvi 1130 Seinäjoki Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy)

Seinäjärvi 880 Virrat/Alavus Hyvä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski 
kalassa)

Kyrkösjärven tekojärvi 640 Seinäjoki Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy) 

Liikapuron tekojärvi 310 Jalasjärvi Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski 
kalassa)

Kotilammin tekojärvi 110 Seinäjoki/Isokyrö Tyydyttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski 
kalassa)

Pitkämön tekojärvi 100 Kurikka Välttävä Hyvää huonompi (PBDE ylittyy ja Hg-riski 
kalassa)
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Kuva 3. Kyrönjoen vesistöalueen suurimmat järvet, sivujoet sekä niiden ekologinen tila (2020). 
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Monissa Pohjanlahteen laskevissa joissa on useita 
kymmeniä kilometrejä pitkä tasainen suvantojakso, 
joka on yleensä tulva-aluetta. Tällaisille alueilla 
maankohoaminen pahentaa teoriassa hieman tul-
vatilannetta pitkällä aikavälillä, koska maankoho-
aminen on nopeampaa suvannon alapäässä kuin 
yläpäässä. Kyrönjoessa tulviva suvantojakso on 
joen keskiosalla, Ylistaron – Ilmajoen välisellä alu-
eella.

Kyrönjoen ala- ja keskiosan maaperän erityis-
piirteenä ovat happamat sulfaattimaat, jotka ovat 
muodostuneet Itämeren Litorina-vaiheen aikana 
yli 4000 vuotta sitten. Happamien sulfaattimaiden 
alemmissa kerroksissa on sulfideja, jotka joutues-
saan tekemisiin ilman hapen kanssa hapettuvat 
rikkihapoksi. Näille maille on nimensä mukaisesti 
tyypillistä happamuus ja tavanomaista suurempi 
rikkipitoisuus. Happamissa oloissa myös metallit 
liukenevat maasta. Liuenneet metallit sekä veden 
pH-arvoa laskeva rikkihappo saattavat aiheuttaa 
merkittäviä ongelmia vesieliöstölle.

Kyrönjoen vesistöalue on pääosin metsää ja 
suota (yli 60 %). Muihin Suomen jokilaaksoihin 
verrattuna pellon osuus (noin 25 %) on kuitenkin 
huomattavan suuri. Eräillä valuma-alueiden osilla 
peltoprosentti on jopa yli 60. Kyrönjoen vesistöalu-
een maankäyttö on tehokasta ja metsä- ja pelto-
ojituksia on alueella tehty paljon. Rakennetut alu-
eet Kyrönjoen vesistöalueella sijoittuvat pääosin 
joen varrella sijaitseviin taajamiin, joista suurin on 
Seinäjoen kaupunki. Kuvassa 4 on esitetty Corine 
2018-aineiston mukainen maankäyttö Kyrönjoen 
vesistöalueella.

Maankäytön suunnittelujärjestelmä koostuu val-
takunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, kaavoi-
tuksesta sekä muun muassa kuntien ja kaupun-
kien maapolitiikasta sekä rakennusjärjestyksistä. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (Val-
tioneuvosto 14.12.2017) mukaan alueidenkäytös-
sä varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin terveellisen ja tur-
vallisen elinympäristön takaamiseksi. Uusi rakenta-
minen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle 
tai tulvariskien hallinta varmistetaan muilla tavoin.

Kaavoitusta tehdään maakunta- ja kuntatasolla. 
Viime vuosien vahingollisten tulvien ja ilmaston-
muutoksen tuomien kysymysten myötä on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota tulvariskien vähentä-
miseen rakentamisen ja maankäytön ohjauksessa. 
Yksi tulvariskiä rakennetussa ympäristössä lisää-
vä tekijä on vettä läpäisemätön maanpeite, kuten 

asfaltti tai ra-kennusten katot, jotka lisäävät pinta-
valuntaa. Nykyisin kiinnitetään enemmän huomio-
ta hulevesien pidättämiseen, koska viherrakenteet 
tuottavat tiivisti rakennetussa ympäristössä myös 
monia muita hyötyjä. (Parjanne yms. 2018). Tulva-
riskien hallintaa käsitellään eri kaavatasoilla seu-
raavasti (Ympäristöministeriö 20/2008):

Maakuntakaava
• Tulvakartoitukset ja tulvavaara-alueiden 

alueidenkäytön ohjaus,
• Veden virtausten tarkastelu valuma-alueit-

tain ja niiden hallintaan liittyvät alueiden-
käyttöratkaisut,

• Tulvien takia kasvavan ravinnekuormituk-
sen hallinta alueidenkäyttöratkaisuilla,

• Pitkän aikavälin muutoksien ennakoimi-
nen ja varautuminen esimerkiksi infra-
struktuurissa 

Yleiskaavat
• Tulvavaara-alueiden alueidenkäytön oh-

jaus,
• Tulvareittien ja viivytyksen tilavaraukset,
• Hulevesien määrän ja ympäristövaikutus-

ten hallinta,
• Erityisesti rantaosayleiskaavat: rakennus-

ten korkeusasemat, suojavyöhykkeet

Asemakaavoitus
• Rakentamisen edellytykset: rakennuspai-

kan ja rakennuksen alimmat korkeudet 
(määrittäminen vesistöjen varsille mittava 
työ), tulvalle herkkien toimintojen sijoitta-
miskielto tulvavaara-alueille,

• Tulvia kestävät rakenneratkaisut,
• Tilapäiset ja pysyvät tulvasuojeluraken-

teet,
• Hulevesien varastointi- ja erityiskäsittelyt,
• Katurakentamisen korkeusaseman mää-

ritys,
• Istutukset ja muu vihersuojaus
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Maankäyttöluokka Pinta-ala [ha] %
Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat 315 507 64,1

Maatalousalueet 121 272 24,6

Kosteikot ja avoimet suot 25 378 5,2

Rakennetut alueet 22 555 4,6

Vesialueet 7 185 1,5

Kuva 4. Corine 2018-aineiston mukainen maankäyttö Kyrönjoen vesistöalueella (2019). 
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Pääosalla Kyrönjoen vesistöaluetta on voimassa 
ympäristöministeriön 23.5.2005 vahvistama Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaava, jota on uudistettu 
vaiheittain eri teemoja sisältävillä vaihemaakunta-
kaavoilla (Etelä-Pohjanmaan liitto, 2020). Näistä 
lainvoimaisia ovat vaihemaakuntakaava I ja II. Vai-
hemaakuntakaava I käsittelee tuulivoimaa ja Ympä-
ristöministeriö vahvisti sen 31.10.2016. Vaihemaa-
kuntakaava II koskee kauppaa, liikennettä ja kes-
kustatoimintoja ja se on tullut voimaan 11.8.2016. 
Vaihemaakuntakaavan II muutos, joka käsittelee 
kauppaa ja keskustatoimintoja, on tullut voimaan 
21.4.2020. Vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat 
turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialai-
tokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoi-
mien alueet, joka on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa joulukuussa 2018. Hyväksymispäätöksestä 
on valitettu hallinto-oikeuteen. Keväällä 2020 aloi-
tettiin maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat 
työt mm. laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuu-
den arviointi (Etelä-Pohjanmaan liitto, 2020).

Vesistöalueen alaosalle on valmistunut Poh-
janmaan maakuntakaava 2040, jonka Pohjan-
maan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 15.6.2020 

laajuus. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Jos 
asemakaavaa ei ole laadittu, rakennetaan yleis-
kaavan mukaan. Kuvassa 5 on esitetty Kyrönjoen 
vesistöalueen sekä sen läheisyydessä voimassa 
olevat kaavoitukset. Yleiskaavoista kuvassa on 
esitetty vanhan rakennuslain mukaisesti vahviste-
tut yleiskaavat (ts. ennen v. 2000 kunnanvaltuus-
ton hyväksymät) sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaiset, v. 2001 – 2018 aikana hyväksytyt yleis-
kaavat. Asemakaavoitetut alueet kuvassa sisältä-
vät maankäyttö- ja rakennuslain (päivitetty 2017 
tilanteen mukaan) sekä vuoteen 2000 asti voimas-
sa olleen rakennuslain mukaisia asemakaavoja. 
Ranta-asemakaavoja Kyrönjoen vesistöalueella on 
useita. Lisätietoa kaavoituksista saa kuntien inter-
net-sivuilta. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus antaa lausuntoja alimmasta suo-
siteltavasta rakentamiskorkeudesta kaavoittajil-
le ja poikkeuslupahakemuksiin. Alin suositeltava 
rakentamiskorkeus perustuu keskimäärin kerran 
100 – 200 vuodessa tai harvemmin tapahtuvaan tul-
vaan, johon lisätään tapauskohtainen lisäkorkeus. 

(Pohjanmaan liitto, 2020). Maakuntakaava on kat-
sottavissa Pohjanmaan liiton digitaalisessa kartta-
palvelussa. Pohjanmaan maakuntakaavan suun-
nittelumääräyksissä on huomioitu tulvariskialueet 
siten, että rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille 
alueille. Näiden lisäksi kaavassa on yleinen suun-
nittelumääräys, jossa todetaan, että maankäytön 
ja toimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida 
sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskien minimoiminen. 
Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvauhanalai-
sille alueille. Tästä voidaan poiketa, jos voidaan 
osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan. 
Maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa suo-
sitellaan käytettäväksi Tulvakeskuksen tulvakartta-
palvelua. Hulevesisuunnitelmia tulisi laatia tarkem-
man kaavoituksen yhteydessä.

Maakuntatason kaavasuunnittelun lisäksi kaa-
voitusta ohjaavat yleis- ja asemakaavoitus, joissa 
tulvien vaikutus huomioidaan tarkemmin. Yleis-
kaavassa määritetään alueen kehityksen suuret 
linjat sekä kaava-alueiden käyttö yleispiirteisesti, 
esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liiken-
neväylien sijainti sekä myös tulvavaara-alueen 

Kuva 5. Yleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat Ky-
rönjoen vesistöalueella ja sen läheisyydessä (2019). 

https://www.epliitto.fi/vahvistetut_maakuntakaavat
https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavoitus/
https://www.obotnia.fi/fi/aluesuunnittelu/pohjanmaan-maakuntakaava-2040/
https://obotnia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8aa974eb07964e8983751f1912ec55dd
https://obotnia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8aa974eb07964e8983751f1912ec55dd
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Kyrönjoen vesistöalueen alajuoksulla sijaitsee 
pieneltä osin yksi vesipuitedirektiivin mukainen Na-
tura 2000-alue; Vassorfjärden (Mustasaari, Vöyri) 
(Kuva 6 a). Vassorfjärdenin vesipuitedirektiivin 
suojelun perusteina ovat linnusto, edustava joki-
suisto, vaellussiika ja nahkiainen. Lisäksi Kyrön-
joen vesistöalueella sijaitsee kokonaan tai osittain 
25 Natura-aluetta, jotka eivät kuulu vesipuitedirek-
tiivin mukaisiin alueisiin. Kyrönjoen vesistöalueel-
la sijaitsee useita pohjavedenottamoita sekä kak-
si pintavedenottamoa; joista Kyrönjoen raakavesi 
pumpataan Pilvilammen tekojärven kautta Vaasan 
kaupungin vesilaitokselle (Vaasan Vesi). 

Kyrönjoen vesistöalueella esiintyy useita esi-
historiallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka ovat 
etupäässä kivi- ja hautaröykkiöitä sekä asuinpaik-
koja (Kuva 6 b). Löytöjä on erityisen runsaasti 
Kyrönjoen alajuoksulla Vähänkyrön ja Isonkyrön 
seuduilla, Kyrönjoen keskijuoksulla Ilmajoen ja Ku-
rikan seuduilla sekä Jalasjoen varrella. Löydöt ovat 
enimmäkseen kivikautisia, mutta löytöjä on myös 
paljon rautakaudelta. Museoviraston laatiman val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen inventoinnin (2009) perusteella Ky-
rönjoen vesistöalueella olevia valtakunnallisesti 
merkittäviksi luokiteltuja kulttuuriympäristöjä on 25 
kpl. (Lisätietoja: Museovirasto, www.nba.fi)

Kuva 6. a) Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet, b) Kulttuuriympäristökohteet Kyrönjoen vesistöalueella. (© 
SYKE, ELY-keskus; Museovirasto, 2019)

Suomen ympäristökeskus on laatinut oppaan Tul-
viin varautuminen rakentamisessa (2014), joka si-
sältää suositukset alimpien rakentamiskorkeuksien 
määrittämiseksi sisävesien rannoilla ja merenran-
nikoilla. Lisätietoja alimpien rakentamiskorkeuksi-
en määrittämisestä ranta-alueille löytyy ymparisto.
fi-sivuilta. 

a b

http://www.nba.fi
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857)
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2.1 Hydrologia

Vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja on Kyrönjo-
ella suoritettu jatkuvasti vuodesta 1911 lähtien. Ny-
kyisin käytössä olevia jatkuvatoimisia vedenkorke-
uden havaintoasemia on 18 ja virtaaman havain-
toasemia 12. Valuntaa havainnoidaan Seinäjoen 
Haapajyrän ja Kainastonluoman asemilla. Lumi-
linjamittauksia tehdään Jalasjärvellä, Kauhajoella 
Turjassa sekä Ylistaron Riihinevalla. Skatilan ha-
vaintoasemalla mitataan lumen aluevesiarvoa ja 
kesäisin aluesadantaa. Havaintoasemien sijainti 
on esitetty kuvassa 8. Kyrönjoen vesistöalueella 
on lisäksi ollut käytössä useita havaintoasemia, joi-
den havainnointi on lakkautettu. Kaikkien asemien 
havainnot on kuitenkin tallennettu ympäristöhallin-
non HYDRO-tietokantaan. Ennusteiden laadintaa 
varten tekee ELY-keskus lisäksi keväisin jää- ja lu-
mimittauksia eri puolilla vesistöaluetta. Kyrönjoen 
vesistöalueen vesitilanteen seurannassa ja ennus-
tamisessa käytetään Suomen ympäristökeskuksen 

ylläpitämää vesistömallijärjestelmää, jonka avulla 
tehdään vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamaen-
nusteita sekä varoitetaan tulvista. Vesistömallijär-
jestelmää kuvataan tarkemmin liitteen luvussa 3.3. 
Ennusteita ja havaintoja käytetään tulviin liittyvässä 
tiedotuksessa. Tulvan uhatessa ja tulvan aikana 
tulvatiedotteiden ja niihin liittyvien ennusteiden laa-
timisesta vastaa ELY-keskus ja valtakunnallisesti 
tulvakeskus. 

Taulukkoon 4 on kerätty Kyrönjoen vedenkorke-
uden ja virtaamahavaintoasemien tietoja. Kyrön-
joen keskivirtaama (MQ) on 43 m3/s. Alin mitattu 
virtaama (NQ) Skatilan asemalla on ollut 0,4 m3/s 
ja vastaavasti suurimmillaan virtaama (HQ) on ol-
lut 528 m3/s (30.4.1922). Tekojärvien rakentami-
sella on pystytty hieman tasoittamaan virtaama-
vaihteluja. Esimerkiksi keskialivirtaama Skatilassa 
on vuosina 1980 – 2011 ollut 3,9 m3/s, kun vuosina 
1911 – 1965 se oli 3,3 m3/s. (HYDRO-tietokanta).

Kuva 8. a) Keskeiset vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoasemat Kyrönjoella vuonna 2020.
b) Keskeiset lumilinjamittauspisteet ja valunnan havaintoasemat Kyrönjoella vuonna 2020.

2 Hydrologia ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset

a b
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Taulukko 4. Hydrologinen havaintoverkko ja keskeiset vedenkorkeus- ja virtaama-asema Kyrönjoen vesistöalueella (HYDRO-tieto-
kanta helmikuu 2020).
a) Vedenkorkeusasemat (N2000 +m)
Havaintopaikka Havaintojakso MW * HW* NW* MHW* MNW*
4200100 Koskuejärvi 1.1.1926 – 31.7.1982 110,93 112,56 110,36 111,83 110,62

4200210 Jalasjoki, Luopa 23.10.1958 – 31.7.1981 81,46 83,52 79,61 82,51 80,97

4200230 Koskutjoki 1.9.1984 – 2013 92,06 93,44 91,42 92,88 91,74

4200240 Pitkämön tekojärvi 16.11.1970 alkaen 68,50 69,61 57,87 69,06 68,83

4200270 Kauhajoen säänn.pato 1.1.1972 alkaen 68,88 69,66 64,73 69,51 67,79

4200280 Jalasjoen säänn.pato 1.2.1972 alkaen 81,30 81,71 78,02 81,50 80,90

4200290 Jalasjoki, Jalasjärvi 12.2.2014 alkaen 84,43 86,83 84,12 85,57 84,21

4200300 Ilmajoki, Nikkola 19.3.1989 alkaen 35,78 40,91 33,34 39,36 34,95

4200410 Kyrkösjärven tekojärvi 24.11.1980 alkaen 81,44 81,86 79,40 81,73 80,26

4200411 Kalajärven tekojärvi 1.1.1977 alkaen 105,27 105,69 100,19 106,03 102,70

4200420 Seinäjärvi 1.6.1957 alkaen 139,29 139,84 138,20 139,67 138,65

4200430 Seinäjoki, Jouttikoski 5.9.2002 – 2013 85,29 87,06 84,68 86,54 84,80

4200431 Liikapuron tekojärvi 30.12.1970 alkaen 133,16 133,75 131,00 133,49 132,55

4200451 Kärjenkosken pato 24.3.2016 alkaen 91,84 91,93 91,03 91,91 91,54

4200500 Munakka 1.1.1912 – 31.3.1993 34,99 40,16 33,25 38,47 33,98

4200570 Kyrönjoki, Malkakoski 29.10.2009 alkaen 36,25 39,81 35,01 37,58 35,88

4200600 Kyrönjoki, Hanhikoski 1.5.1951 alkaen 33,21 37,05 32,06 35,91 32,31

4200700 Kyrönjoki, Napue 5.10.1987 – 13.12.1993 20,56 21,28 18,31 21,18 19,00

4200800 Pappilankoski 23.3.1912 – 31.12.1983 
ja 1.1.2013 alkaen

18,28 20,36 17,19 19,57 17,78

4200900 Hiirikoski*** 1.1.2015 alkaen 11,96 13,03 11,70 12,54 11,79

4201000 Skatila 1.11.1911 alkaen 4,06 6,84 2,82 5,59 3,44

4203300 Kurikka kk 2.1.2017 alkaen 40,22 42,61 39,74 41,59 39,89

4209030 Kauhajoki, Lellava 13.10.2016 alkaen 86,59 88,31 86,33 87,48 86,41

b)Virtaama-asemat (m3/s)
Havaintopaikka  Havaintojakso MQ** HQ** NQ** MHQ** MNQ**
4200100 Koskuejärvi – luusua 18.6.1926 – 31.12.1966 0,36 11 0,01 3,5 0,04

4200200 Jalasjoki, Luopa 1.1.1926 – 31.12.1947 8,1 135 0,01 65 0,33

4200210 Jalasjoki, Luopa 1.6.1960 – 31.10.1964 7,6 95 0,10 60 0,60

4200220 Koskutjoki, Koskue 22.6.1982 – 31.8.1984 0,62 12 0,05 7,9 0,06

4200230 Koskutjoki 1.9.1984 – 16.9.2009 0,97 14 0,01 7,1 0,14

4200250 Pitkämö 1.1.1971 alkaen 16,3 300 0,00 122 0,62

4200251 Kauhajoki, Jyllinkoski 1.4.1959 – 31.12.1969 9,4 142 0,00 99 0,42

4200270 Kauhajoen säänn.pato 3.4.1987 alkaen 4,9 133 0,00 77 0,03

4200280 Jalasjoen säänn.pato 3.4.1987 alkaen 3,2 110 0,00 52 0,01

4200281 Niiles 1.8.2003 alkaen 4,3 11,3 0,00 9,8 0,09

4200290 Jalasjoki, Jalasjärvi 12.2.2014 alkaen 5,4 73 0,09 37 0,58

4200410 Kyrkösjärven tekojärvi 1.1.1992 alkaen 6,6 34 0,00 22 0,18

4200411 Kalajärven voimalaitos 21.2.1977 alkaen 3,6 23 0,00 14,8 0,18

4200431 Liikapuron tekojärvi 2.2.1992 – 2010 0,26 1 0,05 0,69 0,06

4200432 Liikapuron tekojärven pato 17.4.2013 alkaen 0,29 6,4 0,01 1,60 0,07

4200451 Kalajärvi+ Seinäjoki 1.1.1981 alkaen 4,1 33 0,00 17,6 0,27

4200600 Kyrönjoki, Hanhikoski 1.1.1951 alkaen 35 483 0,92 258 3,6

4200900 Hiirikoski 1.1.2015 alkaen 35 334 1,03 200 13,9

4201000 Skatila 1.1.1911 alkaen 43 528 0,40 298 3,90

Joissakin havainnoissa jonkin verran puutteita, jonka vuoksi keskiarvot eivät ole kovin tarkkoja. * MW= keskivedenkorkeus, HW= 
ylivedenkorkeus, NW= alivedenkorkeus, MHW= keskiylivedenkorkeus, MNW= keskialivedenkorkeus- ** MQ= keskivirtaama, HQ= 
ylivirtaama, NQ= alivirtaama, MHQ= keskiylivirtaama, MNQ= keskialivirtaama. *** Havaintoasemalta lukemat vain mitta-asteikolta, 
havainnot ei N2000 -korkeusjärjestelmässä.
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Kyrönjoen vesistön erityispiirteisiin kuuluu, että 
jäät lähtevät liikkeelle ensin yläjuoksulta. Liikkuvat 
jäät aiheuttavat ongelmia ruuhkautuessaan alem-
pana jokiuomassa vielä kiinteästi paikallaan olevi-
en jäiden kanssa. Tämä pyritään huomioimaan jää-
patojen mekaanisessa tulvatorjunnassa. Kyrönjoen 
vesistöalueella jääpatojen ennakkotorjuntamene-
telmiin kuuluvat säännöstelytoimenpiteiden lisäksi 
jääkannen sahaaminen, jota on suoritettu ajoittain 
joen alajuoksulla Mustasaaressa, Vähässäkyrössä 
(Vaasa) ja Isossakyrössä. Sahaustarpeen arvioin-
nissa hyödynnetään jäiden vahvuusmittaustulok-
sia. Tulvan noustessa syntyneen jääpadon poisto 

on aiemmin tapahtunut räjäyttämällä. Nykyisin jää-
patoja räjäytetään edelleen, mutta pääosin jääpa-
toja torjutaan kaivinkonetta apuna käyttäen. Jo-
kisuiston jääpatojen torjuntaan on käytetty myös 
ilmatyynyalusta. Jääpadon purkamisessa pyritään 
siihen, ettei alapuoliseen jokiuomaan aiheuteta vie-
lä suurempaa vahinkovaaraa. 

Jokiin syntyvät jääpadot saattavat nostaa veden-
pintaa nopeasti. Jääpatotulvat ovat ongelmallisia, 
koska niiden syntyä on vaikea ennustaa. Jääpadot 
ovat aiheuttaneet tulvimista Kyrönjoella useana ke-
väänä. Ainakin vuosien 1962, 1971, 1972, 1985, 
2006, 2011 ja 2013 jääpatotulvien on raportoitu 
aiheuttaneen vahinkoja. Kuvassa 9 on esitetty ha-
vaittuja jääpatopaikkoja (Syvänen & Leiviskä 2007, 
Syvänen 1978). Lisää tietoa Kyrönjoen vesistöalu-
een aiemmista tulvatilanteista esitetään tulvariski-
en hallintasuunnitelman luvussa 4.2.

Kuva 9. Havaittuja jääpatopaikkoja Kyrönjoen vesistöalueella. (© SYKE; Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2011; Syvänen & Leiviskä 
2007).

Merivedenkorkeus vaihtelee vuodenaikojen mu-
kaan. Tavallisesti se on korkeimmillaan joulu-
kuussa ja matalimmillaan huhti-toukokuussa (Itä-
meriportaali 2010). Merivedenkorkeus vaikuttaa 
pitkälle Kyrönjoen alaosaan.
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2.2 Ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset tulviin ja vesivaroihin
Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavoin vesivaroi-
hin, muuhun ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaiku-
tusten voimakkuus vaihtelee kuitenkin voimakkaasti 
eri puolilla Suomea ja erityyppisissä vesistöissä. 
Arvioihin vaikutuksista liittyy merkittäviä epävar-
muuksia. Vaikutukset ovat jo osin havaittavissa, 
mutta niiden arvioidaan lisääntyvän olennaisesti 
vuosisadan loppupuolelle edettäessä. Vesistöissä 
on jo havaittavissa monia ilmastonmuutokseen viit-
taavia muutoksia. Kevättulvat ovat aikaistuneet tai 
jääneet kokonaan pois, talven ja syksyn virtaamat 
ovat kasvaneet ja uusia vedenkorkeusennätyksiä 
on syntynyt paikoin viime vuosina. 

Tulvariskien hallinnan suunnittelua tehdään kuu-
den vuoden sykleissä, jolloin vaikutusten arvioin-
nissa ja toimenpiteiden suunnittelussa voidaan ot-
taa huomioon mahdolliset uudet ilmastonmuutosta 
koskevat tiedot ja tarvittaessa mukauttaa tulvaris-
kien hallinnan suunnittelua siltä pohjalta. Olemas-
sa olevissa hallintasuunnitelmissa pyritään otta-
maan huomioon ilmastonmuutoksen tarkasteluun 
suunnittelukautta pidempi aikaskaala. (Parjanne 
ym. 2020). Tarkastelun apuna käytetään tulvavaa-
ra- ja tulvariskikarttoja, joista saadaan arvio tulvi-
en suuruudesta ja leviämisalueista sekä riskeistä. 
Ilmastolakia (609/2015) toimeenpaneva kansalli-
nen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 
2022 edellyttää, että sopeutuminen on sisällytetty 
osaksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden suunnit-
telua ja toimintaa. Lisätietoja ilmastonmuutokseen 
liittyvästä tutkimustiedosta löytyy Suomen ympäris-
tökeskuksen ja ilmatieteenlaitoksen ylläpitämältä Il-
masto-opas.fi-sivustolta. Kyrönjoen vesistöalueelle 
ehdotettujen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden 
ilmastokestävyyttä kuvataan tarkemmin luvussa 
7.6.

Ilmastonmuutos aiheuttaa Suomessa merkittäviä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia vedenkierron muuttu-
misen vuoksi (MMM 2014). Ilmastonmuutoksella on 
Suomessa sekä vesistötulvia suurentavia että niitä 
pienentäviä vaikutuksia. Tuoreimpien ilmastoske-
naarioiden (ns. RCP eli Representative Concent-
ration Pathways päästöskenaariot ja IPCC:n käyt-
tämät uusimmat ilmastomallit CMIP 5, van Vuuren 
ym. 2011; IPCC 2014) mukaan Suomen keskiläm-
pötila jaksolla 2020 – 49 on 1,6 – 2,1 ºC korkeam-
pi kuin vertailujaksolla 1981 – 2010 (Ruosteenoja 
ym. 2016). Jaksolla 2040 – 69 lämpötilan kasvuksi 

ennakoidaan 1,9 – 3,5 ºC, jaksolla 2070 – 99 puo-
lestaan 1,9 – 5,6 ºC. Vastaavat sadannan kasvut eri 
jaksoilla ovat keskimäärin 5 – 7, 6 – 11 ja 6 – 18 pro-
senttia. 

Ennakoitu sateiden ja erityisesti rankkasateiden 
lisääntyminen voi kasvattaa tulvia, mutta toisaalta 
lämpimämmät ja vähälumisemmat talvet pienen-
tävät kevään lumensulamisesta aiheutuvia tulvia, 
jotka nykyään aiheuttavat suurimmat tulvat suures-
sa osassa Suomea. Tulvat voivat ajoittua nykytilan-
netta useammin talvi- ja syyskuukausiin. Talvitulvat 
lisääntyvät erityisesti lumen sulamisen ja vesisatei-
den lisääntymisen myötä. Kokemäki, Saaristo- ja 
Selkämeren vesienhoitoalueella valunnan muutos 
talvikuukausina on ennustettu kasvavan vuosisa-
dan puoliväliin mennessä keskimäärin 38 % ja vuo-
sisadan loppuun mennessä 59 % (Parjanne ym.. 
2020). Koska rankkasateiden on arvioitu lisäänty-
vän ilmastonmuutoksen myötä, myös taajamaseu-
tujen hulevesi- tai rankkasadetulvat todennäköi-
sesti lisääntyvä tulevaisuudessa (Ruosteenoja ym. 
2016; Aaltonen ym. 2008; hulevesiopas).

Hyydetulvat voivat pahentaa tulvatilannetta mer-
kittävästi joillain kohteilla ja niiden riski voi kasvaa 
ilmastonmuutoksen myötä. Lauhtuva ja sateisempi 
sää lisää talven virtaamia ja vähentää jokien jää-
peitettä. Jos tähän yhdistyy kova pakkanen, voi ali-
jäähtynyt vesi tarttua joen pohjaan ja rakenteisiin, 
ja muodostaa hyydettä. Lähivuosikymmeninä olo-
suhteet hyyteen muodostumiselle tulevat olemaan 
entistä useammin otollisia (Aaltonen yms. 2010).

Ilmastonmuutoksen on myös ennakoitu nosta-
van merivedenkorkeutta, mikä saattaa lisätä kor-
keasta merivedenpinnasta aiheutuvia tulvia ranni-
kolla. Merenpinnan nousun on Suomessa arvioitu 
olevan noin 80 prosenttia maailmanlaajuisesta kes-
kiarvosta (Parjanne yms. 2020). Pohjanmaan ran-
nikolla on ennustettu, että merivedenkorkeuden 
nousu ylittää maankohoamisen vaikutuksen vuosi-
sadan loppuun mennessä (Pellikka ym. 2018).

WaterAdapt -projektin (Suomen ympäristö 
16/2012) tulosten perusteella ilmastonmuutos 
muuttaa merkittävästi jokien virtaamien ja järvi-
en vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua. 
Kevään lumen sulamistulvien suuruus pienenee 
merkittävästi lauhempien talvien johdosta etenkin 
Etelä- ja Keski-Suomessa. Kesän vedenkorkeudet 
alenevat useissa järvissä aikaisemman kevään ja 
kasvavan haihdunnan vaikutuksesta etenkin run-
sasjärvisillä alueilla, joissa järvihaihdunta vaikuttaa 
voimakkaimmin. Kesän ja alkusyksyn kuivuus ja 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80301/Kansallinen%20ilmastonmuutokseen%20sopeutumissuunnitelma%202022.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80301/Kansallinen%20ilmastonmuutokseen%20sopeutumissuunnitelma%202022.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80301/Kansallinen%20ilmastonmuutokseen%20sopeutumissuunnitelma%202022.pdf
https://ilmasto-opas.fi/fi/etusivu
https://ilmasto-opas.fi/fi/etusivu
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBBDABB7C-C44B-45B6-BDAE-BECF7DD05087%7D/157142
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38789
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38789
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alhaiset vedenpinnat tulevatkin joillain järvillä ole-
maan tulevaisuudessa entistä suurempi ongelma. 
Syksyn sateet lisääntyvät ja loppusyksyn virtaamat 
kasvavat tulevaisuudessa. Talven vedenkorkeudet 
ja virtaamat kasvavat selvästi, kun talven aikana 
entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta 
sulaa talven aikana. Muutokset talven virtaamissa 
ja vedenkorkeuksissa ovat suurimpia Etelä- ja Kes-
ki-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa luminen 
talvi säilyy pidempään. Kasvavien talvivirtaamien, 
yleistyvien talvitulvien ja lisääntyvän hyyderiskin 
vuoksi on Etelä- ja Keski-Suomen säännösteltyihin 
järviin tarvetta jättää talveksi enemmän varastoti-
lavuutta (Parjanne yms. 2020). Keväällä varastoti-
lavuuden tarve vastaavasti keskimäärin pienenee, 
kun lumitulvat jäävät pois tai pienenevät. Pidempiä 
ja välillä myös kuivempia kesiä varten järvet tulisi 
saada täyteen keväällä.

Jaksolla 2010 – 39 hydrologiset muutokset ovat 
Etelä- ja Keski-Suomessa suurimmalla osalla il-
mastoskenaarioista melko selkeitä jo lähivuosi-
kymmeninä. Eri ilmastoskenaariot poikkeavat mer-
kittävästi toisistaan, mutta muutoksen suunta on 
kaikissa ilmastoskenaarioissa samankaltainen. Il-
mastonmuutoksen vaikutusta harvinaisien tulvien 
suuruuteen Kyrönjoen vesistöalueella on kuvattu 
taulukossa.5 Keskimäärin tulvien suuruuden arvi-
oidaan pienevän vesistöalueella vuosisadan lop-
puun mennessä. Hydrologisen vuodenaikaisrytmin 
arvioidaan muuttuvan talvien lämpenemisen myö-
tä (Kuva 10). Merkittävimmät riskit vesisektorilla 
tulevat muodostumaan tulevaisuudessakin poik-
keuksellisista ääri-ilmiöistä, kuten suurtulvista ja 
vakavasta kuivuudesta (Tuomenvirta ym. 2018). 
Tällaiset ilmiöt ovat myös tulevaisuudessa harvi-
naisia, mutta ilmastonmuutos tulee muuttamaan 
niiden todennäköisyyttä. 

Kyrönjoki on vedenhankinta vesistö ja Vaasan 
kaupunki ottaa talousvetensä Kyrönjoesta. On en-
nustettu, että vedenhankinnan kannalta tärkeät 
alivirtaamat tulevat pienenemään ja alivirtaama-
kaudet kesällä pitenemään etenkin Etelä- ja Keski-
Suomessa (Veijalainen ym. 2019; Veijalainen ym. 
2012). Kesän keskivalunnan arvioidaan pienene-
vän jaksolle 2040 – 69 mennessä Pohjanmaalla ve-
sistöissä noin 16 % (Veijalainen ym. 2019). Etelä- 
ja Keski-Suomessa monien järvien vedenkorkeudet 
laskevat loppukesällä. Kuivimpina kesinä kastelu ja 
muu vedenhankinta voivat näissä vesistöissä vai-
keutua tuntuvasti. Kuivuuden aiheuttamien ongel-
mien lisäsi kesän rankkasateiden lisääntyminen 

(Jylhä ym. 2009; ilmasto-opas; hulevesiopas) ja 
lämpimät ja sateiset syksyt ja talvet voivat toisaal-
ta lisätä tulva- ja kontaminaatioriskejä joillain ve-
denottamolla. Ilmastonmuutos saattaa myös lisätä 
myrskyjä (Jylhä ym. 2009), mikä saattaa vaikuttaa 
vedenottamoiden toimintavarmuuteen erityisesti 
sähkökatkojen myötä.
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Nykyiset säännöstelyluvat tulevat monissa jär-
vissä olemaan epätarkoituksenmukaisia ilmaston 
muuttuessa. Kalenteriin sidotut säännöstelyluvat 
ovat muuttuvassa ilmastossa usein liian jousta-
mattomia, sillä ne perustuvat menneisiin hydrolo-
gisiin olosuhteisiin, jolloin lähtökohtana oli kevään 
lumen sulamistulvan pienentäminen ja vesivaras-
tojen täyttäminen syksyllä talvea varten. Ilmaston-
muutokseen sopeutuminen vaatii monien järvien 
säännöstelylupien tai -käytäntöjen muuttamista. 
Kokemukset säännöstelylupien toiminnasta leuto-
jen talvien 2006 – 2007, 2007 – 2008 ja 2013  –  2014 
aikana osoittivat, että tietyillä järvillä säännöstely-
jen tarkistaminen tulisi aloittaa mahdollisimman no-
peasti, jotta epätarkoituksenmukainen säännöstely 
ei kärjistäisi ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongel-
mia. Säännöstelylupien muutostarpeet vaihtelevat 
järvittäin riippuen nykyisten lupien muotoilusta ja 
joustavuudesta. Muutostarpeet ovat suurimpia jär-
villä, joissa nykyinen lupa sisältää joustamattomia 

sääntöjä, kuten kalenteriin sidotun keväisen veden-
korkeuksien alentamisen. Niilläkin järvillä, joissa 
säännöstelylupa toimii tulevaisuudessa, on yleensä 
tarpeellista muuttaa säännöstelykäytäntöjä ja tavoi-
tevedenkorkeuksia luvan sallimissa rajoissa. 

Jos säännöstelylupia ja -käytäntöjä muutetaan, 
tulisi uusien säännöstelyohjeiden olla joustavia, 
jotta ne toimisivat hyvin erilaisissa olosuhteissa. 
Erityisesti jaksolla 2010 – 39 Etelä-Suomessakin 
on vielä runsaslumisia talvia, jolloin sulamisvesien 
varastoimista järviin tarvitaan. Uusien säännöstely-
ohjeiden tulisi kuitenkin ottaa huomioon yleistyvät 
leudot talvet, jolloin valunnat ovat suuria ja lunta 
on vähän, sekä kesät, jolloin on pienempien ja ai-
kaisempien kevättulvien ja kesän pidentymisen ja 
lämpenemisen johdosta lisääntyvä kuivuusriski. 
Muuttuvassa ilmastossa järvien tulovirtaamaen-
nusteesta ja lumen vesiarvosta riippuvat ehdolliset 
säännöt toimivat paremmin kuin ehdottomat päivä-
määriin sidotut säännöt. 

Taulukko 5. Keskimäärin 1/100 vuodessa toistuvan tulvan muutos (%) Kyrönjoen vesistöalueella jaksoilla 2010 – 39 ja 2070 – 99.
1/100 a toistuvan tulvan muutos (%)
2010 – 39 2070 – 99

Vesistöalue keskiarvo vaihteluväli keskiarvo vaihteluväli

Kyrönjoki -12 -17…0 -12 -17…-2

Kuva 10. Kyrönjoen Skatilan keskivirtaama ja päivittäinen maksimivirtaama 30 vuoden jaksolta nykytilanteessa sekä arvio vuosina 
2070 – 2099. (Suomen ympäristökeskus 2009)
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Kyrönjoen vesistöalueella ilmastonmuutoksen vai-
kutusta 1- luokan patojen mitoitustulviin on arvioitu 
Kalajärven, Kyrkösjärven ja Pitkämön osalta. Arvio 
on laadittu vertaamalla vuosia 1961 – 2000 vuosien 
2077 – 2100 simuloituihin mitoitusvirtaamiin. Mitoi-
tustulvalla tarkoitetaan tulvaa, joka aiheuttaa suu-
rimman juoksutustarpeen padolla. Menetelmä pe-
rustuu kerran 1000 vuodessa toistuvan 14 vrk mi-
toitussadannan yhdistämiseen vuosien 1961 – 2000 
päivittäisiin sää- ja lämpötilahavaintoihin. Ilmaston-
muutos otettiin huomioon perussäähavaintoja ja 
mitoitussadantaa muuttamalla. (Veijalainen & Veh-
viläinen 2008)

Kyrönjoen vesistöalueella mitoitussadanta kas-
vaa aiheuttaen padoille tulovirtaaman kasvun ja 
sen myötä myös juoksutuksen lisääntymisen. On-
gelmia syntyy jokaisella tekojärvellä. Vakavin tilan-
ne on Kalajärvellä, jossa hätäylivedenkorkeus uh-
kaa ylittyä. (Syvänen & Leiviskä 2007) Laskelmien 
mukaan tulovirtaamat tekojärviin kasvavat 13 – 79 
% ja juoksutukset tekojärvistä 14 – 53 %. Lasken-
noissa mitoitustulvat ajoittuivat sekä vertailujaksolla 
1961 – 2000 että jaksolla 2077 – 2100 kesään ja ai-
heutuvat pääosin mitoitussadannasta. Mitoitustul-
vien ajoittuminen kesään kevään sijasta aiheutuu 
osittain keväisin käytössä olevasta huomattavasti 
suuremmasta varastokapasiteetista ja ohijuoksu-
tusmahdollisuudesta. Kesäaikana vesipinnat ovat 
yleensä huomattavasti kevättä korkeammalla mi-
toitussateen alkaessa. Muutokset on esitetty taulu-
kossa 6. Taulukossa on tulevaisuuden mitoitustul-
ville esitetty pienimmän ja suurimman ennusteen 
mukaiset mitoitustulvat. 
Taulukko 6. Kalajärven, Kyrkösjärven ja Pitkämön patojen mitoitustulvat nykytilanteessa 1961 – 2000 ja arvio jaksolle 2070 – 2100. 
(Veijalainen & Vehviläinen 2008)

Pato Mitoitustulva nykyti-
lanteessa (m³/s)

Pienin mitoitustulva
2070 – 2100 (m³/s)

Suurin
mitoitustulva
2070 – 2100 (m³/s)

Muutos
(%)

Kalajärvi tulovirtaama 1 vrk 45 55 80 +22- +79

Kalajärvi juoksutus 20 23 25 +15 – +26

Kyrkösjärvi tulovirtaama 1 vrk 18 21 28 +13 –  +50

Kyrkösjärvi juoksutus 5,3 6,0 6,7 +14 – +26

Pitkämö tulovirtaama 1 vrk 35 42 50 +21 –  +44

Pitkämö juoksutus 32 38 48 +23 –  +53

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutospaineita vesis-
töjen käyttöön. Säännöstelykäytäntöjä pitää siis 
Kyrönjoellakin sopeuttaa muutoksiin. Kevättulvia 
varten tarvitaan vähemmän varastotilaa, joten joi-
denkin järvien säännöstelyluvissa olevat pakolli-
set ”kevätkuopat” ja niiden sitominen kalenteriin 
muuttuvat ongelmalliseksi lumien vähentyessä ja 
kevättulvien ajankohdan muuttuessa. Säännös-
telyohjeiden joustavuuteen tulisi kiinnittää huomi-
ota. Talviaikoina tarvitaan vesistöissä lisää varas-
totilaa talviaikaisten vesisateiden lisääntyessä. 
Kesien muuttuessa kuivemmiksi ja pidemmiksi 
varastoaltaat on saatava täyteen ennen kesää. 
Toisaalta kesä- ja syyssateiden lisääntyessä tarvi-
taan aikaisempaa enemmän varastotilaa kesä- ja 
syysaikaan. Tämä on ristiriidassa virkistyskäyttä-
jien toiveiden kanssa. Tarkkojen sääennusteiden 
ja etukäteisvaroitusten merkitys kasvaa sateiden 
muuttuessa rankemmiksi ja usein paikallisiksi. Pa-
tojen juoksutuskapasiteetin lisäämiseen saattaa 
olla paikoin tarvetta. Ilmastonmuutos tuo paineita 
nykyisten säännöstelylupien muuttamiseen ja tulee 
huomioida uusia säännöstelyjä suunniteltaessa. 
(Veijalainen ja Vehviläinen 2008, Veijalainen 2009).
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3.1 Kuvaus toteutuneesta ja 
suunnitellusta vesivarojen 
käytöstä
Kyrönjoen vesistön kuudestatoista isoimmasta 
järvestä kuutta säännöstellään. Koko vesistöalu-
een tulvavesien varastointikapasiteetti on noin 
76 milj. m3. Tästä merkittävin osuus on Kalajär-
vellä, joka vastaa yli puolesta eli 55 % koko vesis-
töalueen säännöstelykapasiteetista. Loput varasto-
tilavuudesta jakautuu Kyrkösjärven, Seinäjärven, 
Pitkämön ja Liikapuron kesken. Kotilammessa on 
lisäksi pieni varastotilavuus (vajaa 1 % säännöste-
lytilavuudesta). Taulukossa 7 on esitetty Kyrönjoen 
vesistöalueen tekojärvet ja säännöstellyt järvet.

3 Kuvaus vesivarojen käytöstä

Taulukko 7. Kyrönjoen vesistöalueen tekojärvet ja säännöstellyt järvet. 

Nimi Kunta Valuma-alue
[km2]

Pinta-ala
[km2]

Säännöstelytilavuus
[milj.m3] Säännöstelyväli [m]

Pitkämö* Kurikka 2 143  1,00 6,5** 10

Kyrkösjärvi* Ilmajoki/Seinäjoki 820  6,40 11,0 2,0

Kalajärvi* Seinäjoki 512 11,30 42,0 6,0

Seinäjärvi* Virrat/Alavus 95  8,80 11,0 1,5

Kotilammi Isokyrö/Seinäjoki 60  1,10 0,6 0,6

Liikapuro* Jalasjärvi 26  3,10 4,5 2,5

*Säännöstelijänä valtio.
**Käytännössä säännöstelytilavuutta vain noin puolet

Säännöstellyissä järvissä vedenkorkeutta alen-
netaan kevättalvisin ja vedenkorkeus on alimmil-
laan juuri ennen lumien sulamisen alkamista. Kesä-
aikaan vedenkorkeudet pyritään pitämään lähellä 
säännöstelyn ylärajaa. Säännöstely on pienentä-
nyt vedenkorkeuksien vaihtelua huomattavasti ja 
vesiolosuhteista riippumatta vedenkorkeudet ovat 
yleensä lähellä ajankohdan keskiarvoa. Säännös-
teltyjen järvien lisäksi säännöstellään jokien juok-
sutuksia lähinnä tekojärvien ja voimalaitosten ns. 
vähävetisiin jokiuomiin. 

Taulukko 8. Kyrönjoen vesistöalueen voimalaitokset ja niiden putouskorkeudet, rakennusvirtaamat ja konetehot.

Voimalaitos Valuma-alue
[km2]

Putouskorkeus
[m]

Rakennusvirtaama 
[m3/s] Koneteho [MW]

Voitilankoski 3,0 3,5 0,06

Hiirikoski 4 618 4,0 20 0,66

Kyrkösjärvi 820 42,0 20 7,3

Kalajärvi 512 13,3 15 1,6

Pitkämö 2 143 28,5 25 6,0

Niiles 966 12,5 10 1,0

Kyrönjoen vesistöalueella on kuusi voimalaitosta, 
jotka Vähässäkyrössä (Vaasa) sijaitsevaa Hiirikos-
kea ja Mustasaaressa sijaitsevaa Voitilankoskea lu-
kuun ottamatta on toteutettu tekojärvien yhteyteen. 
Kaksi näistä on rakennettu Pitkämön tekojärven 
yhteyteen (Niiles ja Pitkämö). Taulukossa 8 on esi-
tetty Kyrönjoen vesistöalueen voimalaitokset. 

Kyrönjoki on myös Vaasan kaupungin raakave-
den lähde. Kyrönjoen raakavesi pumpataan Pilvi-
lammen tekojärven kautta Vaasan kaupungin ve-
silaitokselle (Vaasan Vesi). Pilvilammelle saadaan 
tarpeen vaatiessa varastoitua noin kolmen kuukau-
den tarpeen mukainen määrä raakavettä. Tulvat 
vaikuttavat raakaveden laatuun mm. lisäämällä ve-
den mukana kulkeutuvan kiintoaineksen määrää. 
Esimerkiksi syksyn 2012 tulvien aikana vettä ei 
voitu pumpata Pilvilammen tekojärveen korkeiden 
kiintoainepitoisuuksien vuoksi.

3.2 Keskeiset säännöstelylu-
vat
Kyrönjoen vesistön säännöstelystä vastaa sään-
nöstelylupien haltijana toimiva valtion vesivara-
viranomainen (nykyisin Etelä-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus) (taulukko 7). 
Voimayhtiöt hoitavat sopimuksella Seinäjärven, 
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Kalajärven ja Kyrkösjärven sekä Pitkämön käy-
tännön säännöstelyä viranomaisen ohjeiden mu-
kaan sekä vastaavat myös omien rakenteidensa 
kunnossapidosta (taulukko 9, luku 3.4). Kyrönjoen 
yläosan vesistötyön pengerrysalueita koskevista 
säännöstelymääräyksistä vastaa niin ikään valtion 
vesivaraviranomainen. Kyrönjoen yläosan vesis-
tötyön luvassa (27.4.1995) on annettu määräyk-
set pumppaamojen pysäyttämisestä ja tulvavesien 
päästämisestä pengerrysalueille riippuen Kyrön-
joen vedenkorkeuksista Nikkolassa, Hanhikoskella 
ja Seinäjoen padolla. Tulvapengerrysten merkitys 
tulvien leikkaamisessa ja tasaamisessa on suuri. 
Yksin Tieksin ja Rintalan pengerrysalueella arvioi-
daan keskimäärin kerran 20 vuodessa sattuvassa 
ylivirtaamatilanteessa olevan käytettävissä noin 
40 milj. m3 varastotilavuus. Tämä vastaa likimain 
tilavuutta, mikä on käytettävissä alueen suurim-
massa tekojärvessä, Kalajärvessä.

3.3 Säännöstelyjen käyttö 
normaalioloissa

Kyrönjoen vesistön vesitilanteen seurannassa ja 
säännöstelyn hoidossa käytetään Suomen ympä-
ristökeskuksen ylläpitämä vesistömallijärjestelmää, 
jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen ve-
sitilannetta ja sen kehittymistä. Vesistöennusteiden 
laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon 
hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, Ilma-
tieteenlaitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, sa-
detietoja sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. 
Vesistömalli simuloi aluesadantaa, lumipeitettä, 
haihduntaa maalta ja järvistä, painannevarastoja, 
maankosteutta, maan pintakerroksessa liikkuvaa 
vettä, pohjavettä, valuntaa sekä järviä ja jokia. Tär-
keimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskenta-
tuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon internet-
sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoen-
nusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti 
useita kertoja vuorokaudessa. Kyrönjoen vesistö-
alueella tehdään usein myös tarkentavia lumen ve-
siarvon mittauksia kevättalvella. Lumen vesiarvojen 
suhteuttaminen sen hetkisen vedenkorkeustasoon 
on merkittävä osa tulvantorjuntaa Kyrönjoella.

Säännöstelyn käytön onnistumisella on tulvava-
hinkojen torjuntatyössä tärkeä merkitys. Riittävä 
säännöstelytilavuus helpottaa säännöstelyn käyt-
töä. Valtaosa Kyrönjoen säännöstelytilavuudesta 
(yli 90 %) sijaitsee Seinäjoen haarassa. Sen sijaan 

Kyrönjoen päähaarassa sijaitsee ainoastaan Pitkä-
mön tekojärvi, jonka muutenkin vähäisestä sään-
nöstelytilavuudesta (6,5 milj. m3) voidaan käytän-
nössä ottaa käyttöön vain noin puolet. Tämä johtuu 
Pitkämön rantojen sortumaherkkyydestä, jolloin 
tekojärven vesipintaa ei voi laskea niin alas kuin 
alun perin on suunniteltu. Pitkämön varastotilan ja 
Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden pumppaa-
mojen oikea-aikaisella käytöllä sekä niiden vuorot-
telulla on onnistuttu useana vuonna säilyttämään Il-
majoen asutus ja pengerrysalueet suojassa tulvilta. 
Pitkämön juoksutuksen aloittaminen tai pysäyttämi-
nen näkyy Kyrönjoen vedenkorkeuksissa Ilmajoen 
kohdalla noin 4 – 5 tunnin kuluttua. Vedenpinnan 
noustua riittävän korkealle (keskimäärin kerran 20 
vuodessa toistuva tulvakorkeus) Ilmajoen keskus-
taajaman kohdalla avataan pengerrysalueiden tul-
valuukut, jolloin vesi pääsee virtaamaan laajoille 
peltoalueille joen molemmille puolille. 

3.4 Poikkeusjuoksutukset, pa-
torakenteet ja turvallisuus 

Kyrönjoen tekojärvien (Liikapuro, Kalajärvi, Kyr-
kösjärvi ja Pitkämö) säännöstelyrajat ovat jousta-
vat, eikä merkittäviin poikkeusjuoksutuksiin ole ollut 
tarvetta. Kyrönjoen yläosalla Seinäjärven ja Liika-
puron tekojärven säännöstelylupiin saatiin vuonna 
2017 uudet lupaehdot, joiden avulla ilmastonmuu-
toksen mukanaan tuomiin haasteisiin pystytään so-
peutumaan paremmin. 

Patoturvallisuuslakia (2009/494) sovelletaan pa-
toihin niihin kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen 
riippumatta siitä, mistä aineesta tai millä tavalla pa-
to on rakennettu tai mitä ainetta sillä padotetaan. 
Patoturvallisuuslaki koskee myös tulvapenkereitä. 
Patoturvallisuuslaki sisältää säädöksiä mm. padon 
suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä, kunnos-
sapidosta, onnettomuustilanteisiin varautumisesta 
sekä patoturvallisuuden valvonnasta. Patojen luo-
kittelu muuttui lainuudistuksen myötä. P, N, O luok-
kien tilalle tulivat 1, 2 ja 3 -luokan padot.

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
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Patojen luokittelu

Padot on luokiteltu eri luokkiin sen mukaan, 
kuinka suuren vaaran ne aiheuttavat alapuo-
liselle väestölle ja asutukselle. Nykyisen voi-
massa olevan patoturvallisuuslain mukainen 
patojen luokitus:
• 1-luokan pato, joka onnettomuuden 

sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle 
ja terveydelle taikka huomattavan vaaran 
ympäristölle tai omaisuudelle;

• 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattu-
essa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle 
taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympä-
ristölle tai omaisuudelle;

• 3-luokan pato, joka onnettomuuden 
sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä 
vaaraa

Luokan 1 padoille tulee laatia vahingonvaarasel-
vitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa esitetään 
padon omistajan toimenpiteet onnettomuustilan-
teessa. 1-luokan padot tulee mitoittaa keskimäärin 
kerran 5000 – 10 000 vuodessa toistuvalle tulvalle 
eli tuon aikavälin padon suurimmalle juoksutus-
tarpeelle. Vesistöpatojen vaikutusta tulvariskiin on 

käsitelty tulvariskien hallintasuunnitelman luvussa 
6. Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsee 20 patotur-
vallisuuslain mukaan luokiteltua patoa. Patojen tar-
kemmat tiedot on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9. Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsevat patoturvallisuuslain alaiset padot ja niiden patoluokat vuonna 2021. 

Padon nimi Omistaja/haltija Patoluokka Kunta
Pitkämön altaan voimalaitospato Koskienergia Koskivoima Oy 1 Kurikka 

Kalajärven altaan voimalaitospato Seinäjoen Energia Oy 1 Seinäjoki 

Kyrkösjärven altaan voimalaitospato Seinäjoen Energia Oy 1 Seinäjoki 

Seinäjoen turvevoimalaitoksen jäähdytysvesi-
pumppaamo 

Vaskiluodon Voima Oy 1 Seinäjoki 

Kauhajoen (Harjakosken) säännöstelypato Koskienergia Koskivoima Oy 2 Kurikka 

Jyllinkosken vanha pato Koskienergia Koskivoima Oy 3 Kurikka 

Niileksen voimalaitospato Koskienergia Koskivoima Oy 2 Kurikka 

Kärjenkosken säännöstelypato Seinäjoen Energia Oy 2 Seinäjoki 

Kotilammen säännöstelypato Johan Björkenheim  2 Isokyrö 

Kotilammen alempi pato Johan Björkenheim 3 Isokyrö 

Liikapuron altaan patorakenteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 Kurikka 

Kalajärven altaan patorakenteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 Seinäjoki 

Kyrkösjärven altaan patorakenteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 Seinäjoki, Ilmajoki 

Pitkämön altaan maapato Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 Kurikka 

Jalasjoen (Myllykylän) säännöstelypato Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2 Kurikka 

Kiikun säännöstelypato Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2 Seinäjoki 

Seinäjoen ohjauspato (Seinäjoen säännöste-
lypato) 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3 Seinäjoki 

Sakarintien tulvapenger Ilmajoen kunta 2 Ilmajoki 

Asulan tulvapenger Kurikan kaupunki 2 Kurikka 

Pukkiholman tulvapenger Kurikan kaupunki 2 Kurikka 

Kyrönjoen vesistöalueen padoista 1-luokan pa-
toja ovat Pitkämön altaan voimalaitospato, Ka-
lajärven altaan voimalaitospato, Kyrkösjärven 
voimalaitospato, Seinäjoen turvevoimalaitoksen 
jäähdytysvesipumppaamo, Kalajärven altaan pato-
rakenteet, Kyrkösjärven altaan patorakenteet ja Pit-
kämön altaan maapato. Kyrönjoen vesistöalueella 
vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma 
on laadittu Kyrkösjärvelle, Pitkämölle, Kalajärvelle 
ja Liikapurolle. Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsee 
myös useita luokittelemattomia patoja. Tulvapen-
kereitä sijaitsee lähinnä Kyrönjoen alaosalla Mus-
tasaaressa sekä Kyrönjoen keskiosalla Ilmajoen 
kunnassa ja Seinäjoen kaupungin alueella. Lisäksi 
Kurikan kaupungin alueella Jalasjärvellä sijaitsee 
kaksi tulvapengertä, jotka on luokiteltu 2-luokan 
padoiksi.

Patojen tarkkailua ja vahingonvaaraselvityksiä 
on kuvattu tarkemmin tulvariskien hallintasuunnitel-
man luvussa 5.3. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
1-luokan patojen mitoitustulviin kuvataan tarkem-
min liitteen luvussa 2.2.
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Kyrönjoen vesistöalueella on tehty tulvasuojelutöitä 
jo 1700-luvulta lähtien. Lähinnä maatalouden tul-
vasuojelun tarpeisiin on tehty useita laajoja tutki-
muksia ja suunnitelmia aina 1880-luvulta lähtien. 
Aluksi tulvia torjuttiin jokia ja puroja perkaamalla, 
myöhemmin myös tekojärviä rakentamalla ja tulva-
alueita pengertämällä. Seuraavassa on lueteltu Ky-
rönjoen tärkeimmät vesistöjärjestelyt (Vaasan lää-
nin seutukaavaliitto ja Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 
1989 sekä Syvänen & Leiviskä 2007):
1753 – 1767 Hanhikosken, Napuankosken ja 

Voitilankosken perkaus
1779 – 1781 Kyrönjoen alaosan uittoperkaus
1817 – 1819 Hanhikosken ja Voitilankosken 

perkaus
1820 – 1850 Kyrönjoen suun kanavien kaivu
1868 – 1874 Hanhikosken perkaus
1876 – 1880 Jalasjoen perkaus, Jalasjärven 

lasku
1890 – 1892 Kyrönjoen perkaus Koivulahdes-

sa
1895 – 1899 Lehmäjoen perkaus
1899 – 1904 Kyrönjoen ala- ja keskiosan per-

kaus
1903 – 1904 Orismalanjoen ym. perkaus
1929 – 1933 Kyrönjoen suiston ja alaosan 

perkaus
1930 – 1939 Kyrönjoen yläosan perkaus
1939 – 1952 Kihniänjoen perkaus
1952 – 1968 Jalasjoen ja Hirvijoen perkaus
1955 – 1957 Seinäjärven säännöstely
1959 – 1970 Kainastonjoen perkaus
1965 – 1967 Liikapuron tekojärvi
1953 – 1966 Vassorfjärdenin ja Hemfjärdenin 

pengerrykset
1967 – 1968 Seinäjoen keskiosan perkaus
1968 – 1980 Kyrönjoen alaosan järjestely
1968 – 1971 Pitkämön tekojärvi 
1968 – 1982 Seinäjoen suuosan oikaisu
1971 – 1977 Kalajärven tekojärvi ja Kihniänjo-

en kääntöuoma
1973 – 1981 Lehmäjoen perkaus
1977 – 1983 Kyrkösjärven tekojärvi 
1980 – 2001 Kyrönjoen yläosan vesistötyön 

pengerrykset

1991 – 1998  Kyrönjoen alaosan järjestelyn 
täydennystyöt

1994 – 1997 Seinäjoen keskiosan perkaus ja 
pengerrys

2007 – 2011 Kainastonjoen yläosan tulvasuo-
jelu ja kunnostus

2018 –  jatkuu Kainastonjoen alaosan 
tulvasuojelu ja kunnostus

Viimeisin laaja suunnitelmakokonaisuus ”Kyrön-
joen vesistötaloussuunnitelma” valmistui vuonna 
1965. Sen seurauksena Kyrönjoen yläosalle on 
rakennettu neljä tekojärveä ja kolmelle niistä voi-
malaitokset sekä suojattu tulva-alueita penkereitä 
ja pumppaamoja rakentamalla. Näillä vesistötyö-
hankkeilla on suojattu peltoa yli 10 000 ha. Teko-
järvien ja Seinäjoen oikaisu-uoman avulla on voitu 
vähentää alajuoksun tulvahaittoja. Tekojärvien va-
rastotilavuuden avulla on estetty tulvien siirtyminen 
alajuoksulle sekä lisäksi jokeen varmistettu tietty 
vähimmäisvirtaama ja parannettu veden laatua ali-
virtaaman ajankohtina. Tulvapenkereiden rakenta-
misen tavoitteena on ollut suojata peltoalueet 1/20 
vuoden toistuvuutta pienemmiltä tulvilta. Virtaa-
man ja vedenkorkeuden ylittäessä kyseisen tois-
tuvuuden, avataan penkereissä olevat säännös-
telyrakenteet ja vesi päästetään Rintalan, Tieksin 
ja Halkosaaren pengerrysalueiden pelloille. Muille 
pengerrysalueille tulvavesi pääsee tulvakynnys-
ten kautta. Kyrönjoen pengerrysalueille on jouduttu 
päästämään vuoden 2019 loppuun mennessä tul-
vavesiä neljä kertaa. Keväällä 2006 vettä päästet-
tiin pelloille vain vähäisissä määrissä. Lokakuun 
2012 rankkasateiden jälkeisissä tulvissa pelloille 
päästettiin noin 10 milj.m3, kevään 2013 tulvan ai-
kana vettä päästettiin pelloille arviolta 25 milj.m3 ja 
kevättulvalla 2018 vajaa 3 milj.m3.

Viime vuosikymmenien tuhoisimman tulvake-
vään 1984 jälkeen on kiinnitetty erityistä huomiota 
toimenpiteisiin, joilla vastaavasta tulvasta aiheu-
tuneet vahinkoja voitaisiin vähentää. Tuon ajan-
kohdan jälkeen valmistuneilla Kyrönjoen alaosan, 
Seinäjoen keskiosan, Kyrönjoen yläosan sekä 
Kainastonjoen ylä- ja alaosan tulvasuojelutöillä 
pystytään torjumaan keskimäärin kerran 20 vuo-
dessa toistuvaa eli arviolta vuosien 1966 ja 1984 

4. Kuvaus aikaisemmin suoritetutuista  
tulvariskien hallinnan toimenpiteistä
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tulvia pienemmät tulvat. Asutuksen suojaksi tehdyt 
pengerrykset Ilmajoen Sakarintiellä, Jalasjoen Asu-
lassa ja Pukkiholmassa sekä Kauhajoen Asuulis-
sa suojaavat jopa vuosien 1966 ja 1984 kaltaisilta 
tulvilta. Asulan ja Pukkiholman penkereet kunnos-
tettiin kevään 2013 tulvan jälkeen. Uusin Kyrönjo-
en alueen tulvasuojelutyö on Luopajärven laajan 

viljelysalueen tulvasuojelu, jonka tavoitteena on 
Luopajärven kylän elinvoimaisuuden turvaaminen 
ja valtakunnallisesti arvokkaan kultturimaiseman 
säilyttäminen. Hankkeen keskeiset työt valmistui-
vat vuonna 2014. 

Kuva 11. Yleiskartta Kyrönjoen yläosan pengerrysalueista. 
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Tulvilta suojaamattomia alueita, jotka tulvivat her-
kästi jo keskimääräisilläkin tulvilla, on ainakin Mus-
tasaaressa Skatilassa, Isossakyrössä Orismalan-
joen alueella, Jalasjärvellä Matoluoman, Hirvijoen, 
Ilvesjoen ja Jalasjoen varsilla sekä Kauhajoella 
Hyypän-, Kainaston- ja Päntäneenjokien varsilla. 
Isossakyrössä Orismalanjoelle on suunniteltu per-
kausta, mutta suunnittelua ei ole viety loppuun eikä 
hanketta ole toteutettu. Myöskään Vähänkyrön 
(Vaasa) Merikaarron asutuksen suojaksi suunnitel-
tuja toimenpiteitä ei ole toteutettu. Vuonna 1994 ar-
vioitiin keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvan 
tulvan aiheuttavan Merikaarrossa 2 – 3 milj. markan 
vahingot ja kerran 1000 vuodessa toistuvan tulvan 
6 – 10 milj. markan vahingot. 

Vesihallitus ja ympäristöministeriö antoivat vuon-
na 1984 rakennusviranomaisille suosituksen alim-
mista rakentamiskorkeuksista, jotka perustuvat 
keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvään tulva-
korkeuteen. Vaasan läänin seutukaavaliiton ja Vaa-
san vesi- ja ympäristöpiirin yhteistyönä aloitettiin 

vuonna 1988 selvitys Kyrönjoen tulva-alueista. 
Selvityksen tavoitteena oli määritellä kerran 50 
vuodessa toistuvan tulvan rajat ja vedenkorkeudet, 
jotta rakentaminen voitaisiin ohjata tämän rajan 
yläpuolelle. Työn tuloksena julkaistua raporttia ”Ky-
rönjoen tulva-alueet” on hyödynnetty esim. kaavoi-
tuksessa ja rakennusvalvonnassa. Kaavoituksen 
ja rakentamisen ohjauksen apuna voidaan käyttää 
tulvavaarakartoituksia, joita on viime vuosina val-
mistunut Ilmajoen ja Ylistaron väliselle alueelle, Ja-
lasjärvelle sekä Vähänkyrön ja Isonkyrön väliselle 
alueelle (Tulvariskien hallintasuunnitelman luku 5). 
Ympäristöhallinnon vesiviranomaisena toimineet 
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri, Länsi-Suomen ym-
päristökeskus ja nykyinen Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus ovat antaneet useita satoja rakentamista 
ja kaavoitusta koskevia lausuntoja alimmista ra-
kentamiskorkeuksista Kyrönjoen vesistöalueelle. 
Nykyisin pysyvää asutusta pyritään ohjaamaan 
alueelle, jossa asutus on suojassa vähintään kes-
kimäärin kerran 100 vuodessa toistuvalta tulvalta. 

Kuva 12. Malkakoski oli viimeisiä Kyrönjoen vesistöiden hankkeita ja se valmistui vuonna 2003. Kuvassa syksyn 2012 tulvaa Malkakoskella. 
(Unto Tapio, Liisa Maria Rautio)
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Vesistöalueen kaikista osista ei ole käytettävissä 
tulvahavaintoja tai tietoja vesistön topografiasta. 
Tällöin alimman rakentamiskorkeuden määrittämi-
nen ei ole mahdollista. 

Valtion rooli tulvasuojelutöissä on ollut vahva. 
Valtio on toiminut lähes kaikissa Kyrönjoen hank-
keissa vesilain mukaisena luvanhakijana ja rahoit-
tanut investoinnit lähes sataprosenttisesti. Valtiolla 
on hallussaan Kyrönjoella runsaasti vesistöraken-
teita, jotka vaativat jatkuvaa hoitoa, kunnossapi-
toa ja kehittämistä. Lex Kyrönjoen perusteella val-
tio vastaa Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden 
käytöstä ja kunnossapidosta sekä pumppaamojen 
sähkökustannuksista.

Toteutettujen tulvasuojeluhankkeiden hyötyalu-
eet toimivat suurtulvilla tulvaa pidättävinä tulva-
tasanteina. Esimerkiksi Kyrönjoen yläosan vesis-
tötöiden yhteydessä rakennetut Rintalan ja Tieksin 
pengerrysalueet kykenevät leikkaamaan Kyrönjo-
en virtaamaa keskimäärin kerran 20 vuoden tois-
tuvuuden ylittävässä tulvatilanteessa merkittäväs-
sä määrin. Tulvavesien pidättämiseksi Kyrönjoen 
vesistöalueella viiden tekojärven ja yhden sään-
nöstellyn luonnonjärven lisäksi on tehty muutamia 
suunnitelmia, jota ei ole kuitenkaan toteutettu. Kau-
hajoen valuma-alueelle suunniteltiin 1960-luvulla 
ns. Sotkan allasta, joka jäi toteuttamatta vaikeiden 

maaperäolosuhteiden takia (Orrenmaa 2004). Sot-
kan altaan rakentaminen nousi uudelleen esiin 
tulvariskien hallinnan alustavien toimenpiteiden 
monitavoitearvioinnin yhteydessä 1. suunnittelu-
kaudella.

Vuonna 2010 valmistuneessa Ilmajoen tulva-
riskien hallinnan yleissuunnitelmassa on tutkittu 
alustavasti Ilmajoen yläpuolisella vesistöalueella 
sijaitsevia mahdollisia tulvavesien pidättämiseen 
soveltuvia alueita (Suomen Salaojakeskus Oy 
2010).

4.1 Aiemmat tulvatilanteet

4.1.1 Kevättulvat
Kyrönjoen vesistön tulvaongelmat tunnetaan jo 
vuosisatojen ajalta. Vanhin tieto on vuodelta 1680, 
jolloin kevättulva pysyi itäisen Mustasaaren pelloilla 
ja niityillä kolme viikkoa vieden mullan mennessään 
(Turunen 1985). Vaikeita tulvakeväitä on ollut myös 
esimerkiksi vuosina 1780, 1853 ja 1888 (Vaasan 
läänin seutukaavaliitto 1989). Kevään 1888 tulva-
korkeudesta (noin N60 +40,00 m) on jäänyt mer-
kintä Seinäjoella Varattomanloukossa sijaitsevaan 

Kuva 13. Seinäjoen Varattomanloukossa sijaitseva kivi, johon merkitty vuonna 1888 sattuneen tulvan vedenkorkeus. (Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskuksen kuva-arkisto)
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suureen kiveen (Kuva 13). Tämän tulvan on arvi-
oitu vastaavan useamman sadan vuoden toistu-
vuutta. 

Jääpadot ovat aiheuttaneet tulvimista Kyrönjo-
ella useana keväänä. Ainakin vuosien 1962, 1971, 
1972, 1984, 1985, 2006, 2011 ja 2013 jääpatotul-
vien on raportoitu aiheuttaneen vahinkoja. Kyrön-
joen suulla Mustasaaressa sattui vuonna 1980 
valmistuneen pengerrystyön jälkeen useita pää-
osin jääpatojen aiheuttamia tulvia. Vahingot ovat 
kuitenkin jääneet melko vähäisiksi tehokkaiden 
torjuntatoimenpiteiden ansiosta. Tilannetta on hel-
pottanut 1990-luvulla toteutettu Kyrönjoen alaosan 

Vuodesta 1911 toiminnassa olleen Skatilan vir-
taama-aseman havaintojen mukaan suurin virtaa-
ma on ollut vuonna 1922 (Taulukko 10). Toistuvuu-
sanalyysillä arvioituna havainto vastaa toistuvuutta 
keskimäärin kerran 70 vuodessa. Hanhikosken vir-
taama-aseman suurin havainto on vuodelta 1966, 
joka toistuvuusanalyysin mukaan vastaa keski-
määrin kerran 70 vuodessa sattuvaa tulvaa. Mu-
nakan vedenkorkeusasemalla (1912 – 1993) vesi 
on noussut korkeimmalle vuonna 1916. Seuraa-
vaksi korkeimmat lukemat on havainnoitu vuosina 
1919, 1966, 1984. Näiden vuosien lisäksi vesi on 
ollut korkealla Hanhikosken vedenkorkeusaseman 
(1951 – 2013) mittausten perusteella myös vuosina 
1953, 2012 ja 2013. Vuosien 1953, 1966, 1984, 
1988, 2012 ja 2013 suurista tulvista on tehty run-
saasti vedenkorkeushavaintoja eri puolilta vesistö-
aluetta. Havainnot on tallennettu ympäristöhallin-
non ylläpitämään tulvatietojärjestelmään. 

Taulukko 10. Kyrönjoen suurimpia havaittuja virtaamia, vedenkorkeuksia ja valumia eri tulvavuosina. (Ympäristöhallinnon tietojär-
jestelmät HYD-valikko, 2020)

F (km2) 1916 1922 1953 1965 1966 1967 1984 1988 2012 2013 2018
Virtaamat (m3/s)

Skatila (1911 – 2020) 4833 434 528 497 433 461 286 493 400 396 400 391

Hanhikoski (1951 – 2020) 3947 - - 388 396 483 182 461 347 356 342 330

Vedenkorkeus (m (N60))

Munakka (1912 – 1993) 2729 39,75 39,06 39,15 38,95 39,43 37,40 39,30 38,89 − −

Hanhikoski (1951 – 2020) 3947 − − 36,65 36,29 36,47 35,04 36,65 36,06 36,55 36,45 36,35

Valunta (l/s/km2)

Kainastonluoma (1958 – 2013) 79 - - - 95 137 207 126 99 104 83 74,7

Haapajyrä (1958 – 2012) 6 - - - 164 243 213 202 123 190 218 171,3

järjestelyn täydennys. Kyrönjoen perinteisiä jääpa-
tokohteita ovat mm. Isonkyrön kirkonkylä ja Musta-
saaren Skatila. Tyypillisiä Kyrönjoen vesistöalueen 
jääpatopaikkoja on esitetty Kuvassa 9, luvussa 2.1. 

Keväällä 2011 Kyrönjoella oli useita jääpatoja 
varsinkin Isonkyrön, Vähänkyrön (Vaasa) ja Musta-
saaren alueella. Tulvan loppuvaiheessa jokijäät tör-
mäsivät jääpeitteiseen Vassorinlahteen ja katkaisi-
vat valtatien 8 liikennöinnin Vaasan pohjoispuolella 
useiksi päiviksi (Kuva 14). Jääpato saatiin purkau-
tumaan ilmatyynyaluksen avulla. 

Keväällä 2013 jääpadot aiheuttivat ongelmia 
useilla paikkakunnilla. Kauhajoen Mäntylammella 
jääpato katkaisi tien ja muutamia rakennuksia kas-
tui. Jääpadot nostivat vettä myös Ilmajoella, Sei-
näjoella ja Isossakyrössä. Pahin tilanne muodostui 
kuitenkin Mustasaaren ja Vaasan rajalle. Skatilan 
sillalle muodostunut tiivis jääpato nosti vedenpin-
taa poikkeuksellisen nopeasti ja uhattuna oli useita 
rakennuksia. Yksi asuinrakennus jouduttiin evaku-
oimaan, muutamia rakennuksia kastui ja useita lii-
kenneyhteyksiä oli poikki. Kyrönjoen vedet lähtivät 
virtaamaan myös Laihianjoen suuntaan bifurkaa-
tioalueelle ja aiheuttivat tulvavahinkoja Tuovilassa. 
Jääpato saatiin purettua kaivinkoneen avulla.
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Keväällä 1984 koettiin monen rauhallisen ke-
vään jälkeen yksi vuosisadan suurimmista tulvis-
ta. Lumen vesiarvot olivat vesistöalueella hyvin 
korkeat (150 – 195 mm) ja lumen sulaminen tapah-
tui nopeasti. Tulvan toistuvuus vaihteli eri puolilla 
vesistöä. Kyrönjoen suulla sijaitsevan Skatilan vir-
taama-aseman havaintojen mukaan kyse oli kes-
kimäärin kerran 40 vuodessa toistuvasta tulvasta, 
joen keskiosalla sijaitsevan Hanhikosken aseman 
mukaan 50 vuoden, mutta joen latvoilla, esim. Ja-
lasjoessa on arvioitu olleen kyse tätäkin harvinai-
semmasta tulvasta. Ilmajoen-Seinäjoen tulvajärvi 
ulottui laajimmillaan (20.4.1984) Ilmajoen keskus-
ta-asutuksen tuntumasta Ylistaron koskiin saakka. 
Tulvavedet viipyivät peltoalueella yli kolme viikkoa. 
Tulvajärven pituus oli lähes 30 km, leveys vaihte-
li yhdestä kuuteen kilometriin ja syvyys oli paikoin 
kolme metriä. Mustasaaren kunnan Veikkaalan 

Kuva 14. Kevään 2013 jääpatojen aiheuttama tulva katkaisi VT 8 Vassorinlahdella. (Liisa Maria Rautio)

Vuoden 1953 huhtikuun alussa alkoi kova lämpö-
aalto, jolloin runsas lumivaippa alkoi sulaa nope-
asti. Tulvan toistuvuuden arvioidaan olleen Skatilan 
havaintoaseman mukaan noin kerran 45 vuodessa, 
mutta Hanhikosken havaintoaseman mukaan vain 
kerran 15 vuodessa. Tulva oli huipussaan 6.4.1953, 
jolloin Pohjanmaan alueella veden alla arvioitiin ol-
leen 35 000 ha peltoa. Ilmajoen, Seinäjoen ja Ylis-
taron alueella oli 30 km pitkä tulvajärvi. Tulvavesi 
kasteli myös asuntoja. (Orrenmaa 2004)

kohdalla Kyrönjoen tulva-alue yhtyi Laihianjoen 
tulva-alueen kanssa. Koko Kyrönjoen vesistöalu-
eella arvioitiin tulvaveden alla olleen tuolloin noin 
15 000 ha. 

Kevään 1984 tulvavahinkoja pahensivat jääpa-
dot. Patoja purettiin kaivinkoneilla ja räjäyttämällä 
ainakin Jalasjärvellä, Ilmajoella, Isossakyrössä ja 
Vähässäkyrössä. Yläjuoksulla tehdyt räjäytykset 
aiheuttivat vedennousua alajuoksulla ja tulvaon-
gelmien takia jouduttiin yläjuoksulla olleiden jää-
patojen purku keskeyttämään. (Vaasan läänin seu-
tukaavaliitto 1985) Jalasjärven kirkonkylässä vesi 
kasteli kymmenen omakotitaloa ja neljä rivitaloa 
aiheuttaen noin 5,8 milj. markan vahingot. Ilmajo-
en kirkonkylässä kastui kymmenen omakotitaloa. 
Myös Vähässäkyrössä, Seinäjoella ja Ylistarossa 
kastui useita taloja. Lisäksi useita kymmeniä teitä 
oli poikki ja siltoja vaurioitui. Palolaitokset ja soti-
laat hoitivat karjan evakuointia veden valtaamista 
navetoista mm. Ylistaron Kitinojalla. Tulvasta arvi-
oitiin syntyneen ainakin seitsemän miljoonan mar-
kan tulvavahingot, eikä maatalous ollut laskelmis-
sa mukana. (Vaasan vesipiiri 1984, Timonen 1984, 
Vaasan läänin seutukaavaliitto 1985, Huttu 1992, 
Orrenmaa 2004)
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Kuva 16. Kevään 1984 tulvaa Kyrönjoen alaosalla Skatilassa (vas.) ja Ilmajoella (oik.). (Unto Tapio)

Kuva 15. Munakan tulva-alue toukokuussa 1977. (Unto Tapio) 

Kuva 17. Kevään 1984 tulvassa asutus kärsi pahiten Jalasjärven kirkonkylässä. (Unto Tapio)
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Kevään 1985 tulvasta odotettiin normaalia, mutta 
keskimääräistä vahvemmat teräsjäät antoivat ai-
heen odottaa jääpatotilanteen muodostuvan vai-
keaksi. Ennakkotoimenpiteinä tehtiin kiintojään rä-
jäytyksiä Kyrönjoen alajuoksulla Mustasaaressa ja 
Vähässäkyrössä. Vesi kasteli useita rakennuksia 
ja katkaisi teitä ainakin Isossakyrössä, Seinäjoella, 
Mustasaaren Voitilassa, Kauhajoen Ikkelänjoella ja 
Säntinkoskella sekä Ylistaron Kylänpäänkoskessa.

Keväällä 1988 lumiarvot viittasivat vuosisadan 
suurtulvaan, mutta huhtikuun pakkasen jarruttivat 
lumien nopeaa sulamista. Vapun aikana vesi alkoi 
nousta uudelleen ja tulvan toinen huippu osui tou-
kokuun alkupäiviin. Tekojärvien täyttyessä joudut-
tiin tulvavesiä päästämään vasta muutaman vuo-
den käytössä olleelle Rintalan pengerrysalueelle. 
Keväällä 1984 Jalasjärven ja Ilmajoen kirkonkylissä 
kastuneiden talojen suojaksi rakennetut penkereet 
suojasivat nyt tulvavahingoilta. (Orrenmaa 2004) 

Keväällä 2006 osattiin odottaa vaikeaa jääpa-
totilannetta Kyrönjoen paksujen teräsjäiden takia. 
Jääpatojen nostama vesi kasteli rakennuksia ai-
nakin Mustasaaressa, Isossakyrössä (17 korvaus-
hakemusta) ja Seinäjoen Rengonkylässä. Maa-
seutuviraston tulvavahinkotietokannan mukaan 
syntyneet vahingot olivat noin 368 000 € (Maa-
seutuvirasto 2010). Mustasaaren, Vähänkyrön ja 
Isonkyrön tulvakorkeuksista saatiin hyvät havain-
not, jotka on tallennettu ympäristöhallinnon yllä-
pitämään tulvatietojärjestelmään. Myös keväällä 
2011 odotettiin vuoden 1984 kaltaista tulvaa, mutta 
kevään hidas eteneminen ja huhtikuun yöpakkaset 
jarruttivat lumen nopeaa sulamista ja suuremmilta 
vahingoilta vältyttiin.

Keväällä 2013 lumen vesiarvot olivat osin nor-
maalia korkeammat ja jäät selvästi normaalia vah-
vemmat. Poikkeuksellisen nopeasti lämmennyt 
sää aiheutti lumen nopean sulamisen ja äkillisen 
kevättulvan. Tulvan toistuvuuden arvioitiin joen ylä-
osalla, esimerkiksi Jalasjärvellä, olleen lähes keski-
määrin kerran 50 vuodessa. Ilmajoen keskustassa 
toistuvuuden arvioitiin olleen yli kerran 100 vuodes-
sa (Kuva 19). Ilmajoen keskustan tulvan harvinai-
suutta lisäsi yhtenäinen jääkansi, joka padotti vet-
tä Nikkolan sillan yläpuolella. Veden korkeus laski 
vasta, kun jääkansi saatiin rikottua. Tulvavahinkoja 
aiheutui Ilmajoella ennakolta arvioitua vähemmän. 
Tulvavesiä jouduttiin päästämään Ilmajoen – Seinä-
joen pengerrysalueille neljä vuorokautta, yhteensä 
yli 20 milj. m3 (Kuva 20). Pengerrysalueiden tulva-
järvi oli laajimmillaan 3000 ha ja sen tyhjentäminen 

kesti yli kaksi viikkoa. Kyrönjoen alaosalla (Skati-
la ja Hanhikoski) kyseessä oli keskimäärin kerran 
10 – 20 vuodessa toistuva tulva eli tulva oli yleinen. 
Jääpadot kuitenkin pahensivat merkittävästi tulva-
haittoja varsinkin Vaasassa, Mustasaaressa, Isos-
sakyrössä ja Kauhajoella. Esimerkiksi Skatilassa 
vedenpinta nousi keväällä 2013 hetkellisesti hyvin 
korkealle, toistuvuuden keskimäärin yli kerran 50 
vuodessa tasolle. Jääpato saatiin purettua kaivin-
koneilla juuri ennen laajemman evakuoinnin aloit-
tamista välillä Skatila – Kolkki. Kyrönjoen ja Laihian-
joen tulva-alueet yhdistyivät ja aiheuttivat vahinkoja 
rakennuksille Mustasaaressa. Kevään tulvavahin-
got Kyrönjoella olivat suuruusluokka hieman al-
le miljoona euroa (Mavi 2014).
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Kuva 18. Kyrönjoen vesistöalueella havaitut tulva-alueet. Osa alueista on nykyään tulvasuojattuja. (Vaasan läänin seutukaa-
valiitto 1989)
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Keväällä 2018 lämmin sää nopeutti lumen sula-
mista, jonka takia Kyrönjoen virtaamat ja vedenkor-
keus nousivat nopeasti. Lumipeitteen määrä ja sen 
vesiarvo vaihtelivat voimakkaasti alueittain. Kyrön-
joelle muodostuneet jääpadot ja sateet nostattivat 
vedenkorkeuksia ja lisäsivät tulvariskiä vesistössä. 
Merkittäviä tulvahaittoja pyrittiin pienentämään te-
kojärvien täyttämisellä, tulvaluukkujen avaamisella 
ja jääpatojen rikkomisella. Kyrönjoen vuoden 2018 
tulvatilanne vastaa harvinaisuudeltaan noin ker-
ran kymmenessä vuodessa toistuvaa tulvaa. Tul-
vassa aiheutuneita vahinkoja olivat muun muassa 

kiinteistöjen vahingot, esimerkiksi kellareihin nous-
sut vesi ja liikenneyhteyksien katkeaminen. 

Ennen Kyrönjoen tulvahuippua ELY-keskus ryh-
tyi täyttämään Pitkämön tekojärviä, jotta tekojärven 
varastointitilavuudesta saatiin paras mahdollinen 
hyöty. Kyrönjoella säännösteltyihin järviin mahtuu 
vettä noin 50 miljoonaa m3. Kun vedenpinta Ilma-
joella oli enää noin 30 sentin päässä tasosta tul-
varajasta alettiin Pitkämön tekoaltaan täyttäminen. 
Tekojärven täyttämisellä vedenkorkeudet saatiin 
hieman laskemaan Ilmajoella. 

Kuva 19. Kevään 2013 tulvaa Kyrönjoen vesistöalueella Ilmajoella (vas.) ja Jalasjärvellä vt 3 (oik.). (Liisa Maria Rautio)

Kuva 20. Ilmajoen – Seinäjoen pengerrysalueelle on päästetty vettä keväällä 1984, 2006 ja 2013 sekä syksyllä 2012. Pengerrysalu-
een tulvajärvi oli suurin keväällä 2013. (Unto Tapio)
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Kyrönjoella jäätilanteen ja kasvaneen virtaaman 
vuoksi jääpatojen riski oli erittäin suuri. Esimerkiksi 
Kyrönjoen alaosan virtaama oli keskiviikkoaamuna 
360 m3/s. Jääpadot aiheuttivat tulvahaittoja, kuten 
teiden poikkeamisia ja niiden vaikutuksessa Kyrön-
joen alaosalla ja Kyrönjoen ja Laihianjoen välisellä 
alueella oli useita asuinrakennuksia uhattuna. Meri-
kaarron ja Vähänkyrön väliset jääpadot lähtivät liik-
keelle ja muodostuvat noin kilometrin mittaisen jää-
padon Skatilan yläpuolelle. Jääpatoja pyrittiin vä-
hentämään Rajavartiolaitoksen ilmatyynyaluksella, 
joka rikkoi jäitä noin 15 kilometrin matkalta. 

Vedenpinta ylitti 21.4.2018 tulvarajan, joka on 
vesioikeuden luvassa määrätty tasolle N43 +40,00 
m. Luvan mukaan vedenpinnan ylittäessä Nikko-
lan sillalla korkeuden N43 +40,00 m pengerrysalu-
eiden pumppaamot pysäytetään ja vettä valute-
taan vähitellen pengerrysalueille tulvaluukuista. 
Sunnuntaina iltapäivällä tulvaluukut voitiin sulkea 
ja takaisinpumppaus aloitettiin vähitellen. Penger-
rysalueille johdettiin runsaat 2,6 milj. m3 vettä ja tul-
vajärven pinta-alaksi muodostui arviolta yhteensä 
noin 1 600 ha. Kyrönjoella tulvavesiä on jouduttu 
päästämään pengerrysalueille muun muassa: 1984 
(pengerrystyöt kesken), 1988, 2001, 2012 ja 2013. 

4.1.2 Muut tulvat

Suurten kevättulvien lisäksi Kyrönjoella on sattunut 
useita tuhoisia syys- ja kesätulvia. Kasvukauden 
aikana sattuvat tulvat aiheuttavat huomattavasti 
enemmän vahinkoja maataloudelle kuin kevättul-
vat. Vuoden 1953 loppukesällä sattuneet runsaat 
sateet tuhosivat satoa laajoilla alueilla Jalasjärvellä, 
Ilmajoella ja Seinäjoella, jossa vesi seisoi yli viikon 
ajan noin 2000 ha peltoalueella. Enimmillään tulva-
järvi oli noin 8000 ha kokoinen. Valtiolta pyydettiin 
korvausta 18 kunnan alueella sijainneen 1104 tilalle 
koituneista vahingoista yhteensä 43 milj. markkaa. 
Vuoden 1954 kesän ja syksyn aikana vesi nousi 
Seinäjoen ja Ilmajoen alaville pelloille yhteensä 
seitsemän kertaa. Elokuussa kesätulva peitti sa-
toa yli 2000 hehtaarin alalla. Lokakuun lopulla vesi 
ulottui 7500 ha alalle pilaten kuivaa heinää ja kau-
raa ladoissa. Myös kesällä 1958 jäi tulvaveden alle 
laajoja peltoalueita. Yksi vuosisadan tuhoisimmista 
kesätulvista sattui vuoden 1967 elokuussa, joka 
sai myös paljon kansallista julkisuutta (Kuva 21). 
Tällöin muun muassa presidentti Urho Kekkonen 
ja useita ministereitä kävi tarkastamassa Kyrönjoen 

tulvavahinkoja. Tulvan jälkeen aloitettiin vuoteen 
2004 jatkuneet laajat Kyrönjoen vesistötyöt tulvien 
vähentämiseksi (luku 4.4). (Orrenmaa 2004)

Vuosi 2012 oli poikkeuksellisen sateinen. Esi-
merkiksi Skatilan mittausasemalla (1911 – 2012) 
saatiin aseman historian huippusadanta, 748 mm, 
vuonna 2012 (HYD-valikko 2013). Suurimmat sa-
demäärät saatiin heinä- ja lokakuussa. Kyrönjoen 
yläjuoksulla oli heinäkuussa satovahinkoja aiheut-
taneita kesätulvia mm. Kauhajoella ja Jalasjoella. 
Lokakuussa Kyrönjokilaaksossa oli poikkeukselli-
nen syystulva ja tulvavesiä jouduttiin päästämään 
Ilmajoen – Seinäjoen pengerrysalueille noin kahden 
vuorokauden ajan. Pengerrysalueiden tulvajärvi oli 
suurimmillaan 2000 hehtaaria ja vettä siellä oli noin 
10 milj. m3 (Kuva 24). Syksyn tulva- ja satovahingot 
olivat suuruusluokkaa yli 6 milj. euroa. Kauhajoel-
la pelastuslaitos joutui evakuoimaan lokakuussa 
runsaat 20 asukasta ja yhden sikalan (Kuva 23). 
Nopeasti noussut vesi aiheutti vaaratilanteen myös 
Pitkämön tekojärvellä, missä vedennousun pysäyt-
tämiseksi jouduttiin avaamaan voimalaitoksen tul-
valuukku ja täyttökanavan ohijuoksutuskynnys.

Vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen alueella sattui kuivan kesän ja alkusyksyn jäl-
keen marraskuun alussa noin vuorokauden kes-
tänyt rankkasade, joka aiheutti tulvia eripuolilla 
Pohjanmaan maakuntia. Vuorokauden sademäärä 
4.11.2014 oli monin paikoin noin 50–60 mm, mikä 
vastaa keskimääräistä koko marraskuun sademää-
rää. Tulvaongelmia aiheutui erityisesti vesistöissä, 
joissa järvisyys on pieni ja lisääntynyt valunta nä-
kyy nopeasti joessa. Ilmajoen Nikkolassa sijaitse-
van havaintoaseman vedenpintamittauksen mu-
kaan vesipinta nousi kahden vuorokauden aikana 
noin 2,8 m ja vesipinta oli korkeimmillaan 5.11 
N43+ 38,78, joka on 1,21 m alle tulvarajan. Kyrön-
joen yläosan pumppaamoilta tuli useita hälytyksiä 
pumppujen toiminnasta ja välppärakenteiden tuk-
keutumisesta. 
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Kuva 21. Seinäjoen Alajoella heinä pilaantui seipäille elokuussa 1967. (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuva-arkisto)

Kuva 22. Tulvavesi levisi joen uomien yli Seinäjoen vanhan uoman ja oikaisu-uoman yhtymäkohdassa syksyllä 2012. (Liisa Maria 
Rautio)
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Hyyteen eli supon esiintyminen Kyrönjoen vesis-
tössä on ollut melko vähäistä. Ajoittain hyytämison-
gelmia esiintyy Kyrkösjärven tekojärven täyttöka-
navassa ja Seinäjärven alapuolisella jokiosuudella, 
jossa torjuntakeinona on käytetty Seinäjärven juok-
sutuksen vähentämistä supolle otollisen muodostu-
misajankohdan aikana. Tällainen tilanne oli esimer-
kiksi talvella 2013 – 2014. Kalajärven tekoaltaan 
rakentamisen jälkeen on Seinäjoen keskiosalla ja 
Seinäjoen Rengonkylän alapuolisella osuudella 
Törnävän alueella sattunut vahinkoja aiheutta-
neita suppotulvia, jotka ovat johtuneet Kalajärven 
juoksutuksista. Vaikeita suppotulvia koettiin aina-
kin vuosina 1979, 1985 ja 1987 (Orrenmaa 2004). 
Tarkentuneet juoksutusmääräykset ja Kyrkösjär-
ven käyttöönotto ovat vähentäneet hyydeongelmaa 
huomattavasti.

Kuva 23. Kauhajoella Päntäneenjoen ja Kainastojoen tulvaa syksyllä 2012. (Unto Tapio)
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Kuva 24. Kyrönjoen vesistöalueen syk-
syn 2012 ja kevään 2013 tulvien levin-
neisyysalueita. 
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Liite 2 Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 
2022 – 2027 ympäristöselostus.

1 Johdanto
Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toi-
menpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on 
arvioida ja vähentää tulvien esiintymisen todennä-
köisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia. Tul-
variskien hallinnasta annetun lain (620/2010) ja 
(269/2020), sekä asetuksen (VNA 659/2010) mu-
kaan merkittäviksi tulvariskialueiksi todetuilta alu-
eilta on laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 
sekä koko vesistöalueen kattava tulvariskien hal-
lintasuunnitelma. 

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutus-
ten arvioinnista on säädetty viranomaisten suunni-
telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
nista annetussa laissa (ns. SOVA-laki, 252/2017) 
sekä tätä täydentävässä asetuksessa (VNA 
347/2005). Näiden säädösten mukaan suunnitel-
man tai ohjelman valmistelun yhteydessä on val-
misteltava säädösten edellyttämä ympäristöselos-
tus. 

Ympäristöselostuksessa tulee SOVA-lain 8 §:n 
mukaan selvittää ja arvioida hallintasuunnitelmassa 
esitettyjen toimenpiteiden ja tarkasteltavien vaihto-
ehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset. Ympäristöselostus esitetään 
osana tulvariskien hallintasuunnitelmaa ja se toimii 
samalla sen tiivistelmänä.

Ylistaro-Koivulahti sekä Ilmajoki-Seinäjoki ovat ni-
metty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
20.12.2018 valtakunnallisesti merkittäviksi tulva-
riskialueiksi (kuva 1). Alueet kuuluvat siten Suo-
men 22 merkittävään tulvariskialueeseen. Toisen 
suunnittelukierroksen jälkeen merkittävää tulva-
riskialuetta laajennettiin Kyrönjoen suistoon sekä 
Kyrönjoen ja Laihianjoen tulvien yhtymisalueelle 
(ns. bifurkaatioalueelle). Uusille merkittäville tulva-
riskialueille laadittiin tulvakartoitus vuonna 2019. 
Lisäksi päivitettiin olemassa olevia tulvakartoituksia 
tarvittavin osin. Alustavan arvioinnin yhteydessä 
vesistöalueelta tunnistettiin myös alueita, jotka 
eivät täyttäneet merkittävälle tulvariskialueelle ase-
tettuja vahingollisten seurausten kriteereitä, mutta 
joissa tulvat aiheuttivat vahingollisia seurauksia 
ja riskejä. Kyrönjoella näitä muita tulvariskialueita 
ovat Kauhajoki ja Jalasjärven taajama. Myös mui-
den tulvariskialueiden hallinnan kehittäminen on 
pyritty huomioimaan tässä suunnitelmassa. 



151

Kuva 1. Kyrönjoen vesistöalue, merkittävät tulvariskialueet ja muut tulvariskialueet.
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2 Tulvariskien hallintasuunnitelman kes-
keinen sisältö
Kyrönjoen vesistöalueelle on päivitetty vuosina 
2019 – 2021 tulvariskien hallintasuunnitelma vuosil-
le 2022 – 2027 yhteistyössä Kyrönjoen vesistöalu-
een tulvaryhmän, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 

Suunnitelmassa esitetään tulvariskien alusta-
va arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat, arviot 
tulvavahingoista, tulvariskien hallinnan tavoitteet 
ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähen-
tämiseksi. Hallintasuunnitelmassa esitetään myös 
suunnitellun aikainen sidostahojen ja kansalaisten 
osallistuminen ja kuuleminen. 

Hallintasuunnitelmissa ehdotetut toimenpiteet 
voivat kohdistua merkittäville tulvariskialueille tai 
koko suunnittelualueelle. Toimenpiteiden arvioin-
nissa on otettu huomioon tulvariskien vähenemi-
nen, luonto- ja sosioekonomiset vaikutukset, toteu-
tettavuus ja kustannukset.

2.1 Tulvakartat

Merkittäville tulvariskialueille on laadittu kartat, jot-
ka kuvaavat eri todennäköisyyksillä esiintyvien tul-
vien leviämisalueita (tulvavaarakartta) sekä kartat, 
joista ilmenevät tällaisista tulvista mahdollisesti ai-
heutuvat vahingolliset seuraukset (tulvariskikartta). 
Koko maan kattava tulvakarttapalvelun www-osoite 
on www.ymparisto.fi/tulvakartat. Kuvassa 2 on esi-
tetty Ilmajoen-Seinäjoen merkittävän tulvariskialu-
een tulvavaarakartta.

Tulvan toistuvuus
Toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituut-
ta, mikä keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn 
suuruinen tulva esiintyy uudelleen. Tulvat eivät 
kuitenkaan esiinny säännöllisesti. Esim. tilas-
tollisesti kerran 250 vuodessa toistuva tulva 
(1/250a) tarkoittaa, että tulva koetaan todennä-
köisesti neljä kertaa tuhannen vuoden aikana. 
Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tul-
van esiintymiselle on 0,4 %.

2.2 Tulvariskien hallinnan ta-
voitteet

Tulvariskien hallinnalla pyritään vähentämään tul-
vien todennäköisyyttä, ehkäisemään ja lieventä-
mään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia 
sekä edistämään tulviin varautumista. Lisäksi on 
pyrittävä siihen, että vesistötulvista aiheutuvat va-
hingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät koko-
naisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. 
Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on asetettu 
myös vesistöaluekohtaisia tavoitteita koskien ih-
misten terveyttä ja turvallisuutta, välttämättömyys-
palveluita, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. 

Yhteenveto Kyrönjoen tulvariskien hallinnan ta-
voitteista on esitetty taulukossa 1. Ensimmäisen 
suunnittelukierroksen yleisiä tavoitteita on tarken-
nettu toisella suunnittelukierroksella osatavoitteilla, 
jotka täyttävät paremmin asetetut SMART-kriteerit. 
Tarkemmat kuvaukset tavoitteiden asettamisesta 
löytyvät hallintasuunnitelman luvusta 3.

https://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Kuva 2. Ilmajoen-Seinäjoen tulvavaarakartta, toistuvuus keskimäärin 1/100 vuodessa. Kaikki tulvavaarakartat löytyvät ympäristö-
hallinnon tulvakarttapalvelusta. 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Taulukko 1. Kyrönjoen tulvariskien hallinnan tavoitteet ja kuvaus riskikohteista

Vahinkoryhmä Tavoite Osatavoitteet Nykyiset riskikohteet
Ihmisten 
Terveys ja turval-
lisuus

A) Harvinaisen tulvan 
(1/100 a) peittämällä 
alueella sijaitseva 
vakituinen asutus on 
suojattu tulvilta tai 
tulviin on varauduttu 
siten, ettei ihmisten 
terveys ja turvallisuus 
vaarannu

A1) Uusi asutus ja toiminnat ohjataan 
tulvavaara-alueen ulkopuolelle (maankäytön 
ohjaus, kaavoitus, alimmat rakentamiskor-
keudet). 
A2) Tulva-alueelle rakentajia informoidaan 
harvinaisistakin riskeistä ja omatoimisesta 
varautumisesta
A3) Tulvariskissä olevat kohteet suojataan ti-
lapäisillä tai pysyvillä ratkaisuilla. Pysyvien 
rakenteiden kunnosta huolehditaan.  Huo-
lehditaan myös, että materiaalia saatavilla 
tilapäiseen tulvasuojeluun.

Harvinaisella tulvalla (1/100 a) kastu-
misvaarassa on 51 + 108 asuinraken-
nusta (Ylistaro-Koivulahti + Ilmajoki-
Seinäjoki). 

B) Erittäin harvinai-
sen tulvan (1/250 a) 
peittämällä alueella 
ei sijaitse vaikeasti 
evakuoitavia kohteita 
tai kohteet on suojattu 
ja evakuointiyhteydet 
varmistettu

B1) Tulvariskissä olevissa vaikeasti evakuoi-
tavissa kohteissa varaudutaan tulvatilantee-
seen (omatoiminen varautuminen, evaku-
ointisuunnitelmat, kuljetukset, ruoanjakelu, 
kotihoito yms.).

Orismalan ryhmäperhepäiväkoti, Ylis-
taron yläkoulu ja lukio sekä Ilmajoen 
Peltoniemen koulu ovat vaarassa 
kastua erittäin harvinaisilla tulvilla. 

C) Tulva-alueella ei 
vedenottamoita ja 
talousveden pilaantu-
misriski pieni

C1) Vedenhankinta huomioidaan kaikessa 
toiminnassa ja pohjavesialueilla noudatetaan 
tiukasti suosituksia maankäytössä.
C2) Jätevedenpuhdistamoilla varaudutaan 
tulvatilanteeseen ja jätevesiverkostoja sa-
neerataan tulvariskit huomioiden.

Vaasan vesi ottaa raakavetensä 
Kyrönjoen alaosalta. Tulvakartoituk-
sen perusteella myös suistossa ja 
Ilmajoella on vedenottamot, joihin 
tulvavesi yltää erittäin harvinaisella 
tulvalla. Ilmajoen ja Seinäjoen jäteve-
denpuhdistamot ovat vaarassa kastua 
jo melko harvinaisilla tulvilla. Lisäksi 
tulvariskialueella sijaitsee 28 + 20 
jätevedenpumppaamoa, jotka kaikki 
kastuvat erittäin harvinaisilla tulvilla. 

Välttämättömyys-
palvelut

D) Sähkön-, läm-
mön- ja vedenjakelu 
ei keskeydy erittäin 
harvinaisella tulvalla 
(1/250 a)

D1) Huomioidaan tulvariskit, kun tietoliiken-
neyhteyksiä ja sähköverkkoa kehitetään 
mm. alimmat rakentamiskorkeudet uusille 
kohteille ja rakentamisen ohjaus tulvariski-
alueen ulkopuolelle.
D2) Lisätään sähkönjakelusta ja tietoliiken-
teestä vastaavien yhtiöiden tietoisuutta ja 
varautumista tulviin.
D3) Tulvariskit huomioidaan jo alueiden käy-
tön suunnittelussa. Lisätään elinkeinoelämän 
omatoimista varautumista tulviin.

Tulvariskialueella sijaitsee useampia 
sähkönjakelun ja televerkon katujako-
kaappeja, jotka ovat kastumisvaaras-
sa jo yleisillä tulvilla. Lisäksi harvinai-
sella tulvalla myös sähkönjakelu voi 
keskeytyä, koska kastumisvaarassa 
on puistomuuntamoja. Tulvariskialu-
eella on taloudellista toimintaa mm. 
teollisuutta. Liikenneyhteyksien kat-
keaminen voi vaikuttaa taloudelliseen 
toimintaan hetkellisesti.

E) Merkittävät lii-
kenneyhteydet eivät 
katkea erittäin harvinai-
sella tulvalla (1/250 a) 
tai varaudutaan niiden 
katkeamiseen

E1) Varmistetaan, että kiertotieverkostot ja 
niiden ohjeistaminen ovat aina toimijoiden 
tiedossa (ennakointi).  
E2) Tulvat huomioidaan liikenneyhteyksien 
suunnittelussa ja parannushankkeissa. 
E3) Parannetaan toimijoiden varautumista ja 
huomioidaan tulvariskit parannushankkeiden 
yhteydessä.

Useita valtateitä (mm. VT8), kantateitä 
ja muita käytössä olevia tieyhteyksiä 
katkeaa jo melko yleisellä tulvalla 
Ylistaro-Koivulahden alueella ja melko 
harvinaisella tulvalla Ilmajoki-Seinäjo-
en alueella. Seinäjoki-Vaasa -rautatie-
yhteys katkeaa harvinaisella tulvalla 
Ilmajoki-Seinäjoen alueella.

Ympäristö F) Erittäin harvinaises-
ta tulvasta (1/250a) 
ei aiheudu palautu-
matonta vahingollista 
seurausta ympäristölle

F1) Tulvariskit huomioitava mm. lupaproses-
sissa ja vähennetään riskiä, että kemikaalit 
leviävät ympäristöön. Toiminnoille laaditaan 
suunnitelmat tulviin varautumiseksi.

Eläinsuojia alkaa kastua jo melko 
yleisellä tulvalla. Kyrönjoen alaosalla 
pilaantunut maa-alue, joka on vaaras-
sa kastua melko harvinaisella tulvilla 
(vanha polttonesteen jakeluasema) ja 
Ylistaro-Koivulahden alueella on jät-
teenkäsittelytoimintaa. Kastumisvaa-
rassa on myös jätevedenpuhdistamoja 
ja -pumppaamoja. 
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Vahinkoryhmä Tavoite Osatavoitteet Nykyiset riskikohteet
Kulttuuriperintö G) Erittäin harvinaises-

ta tulvasta (1/250 a) ei 
aiheudu korjaamatonta 
vahingollista seurausta 
kulttuuriperinnölle

G1) Turvataan maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuurimaisemat ja suojellut rakennuskoh-
teet. Edistetään myös omatoimista varautu-
mista

Tulvariskialueella on valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriym-
päristökohteita (Merikaarron myllykos-
ket, jokivarsiasutus ja Kolkin kartano, 
Vähänkyrön kirkonmäki, kirkkosaari ja 
pappila sekä Perttilänmäki ja Napuen 
taistelutanner sekä Törnävän kartanon 
museomylly ja Törnävän ruukinkarta-
non alue, Nikkolan ja Pirilän jokivarsi-
asutus, kaavassa suojeltu rakennus 
kantatie 67 läheisyydessä ja Ilmajoen 
kirkon seutu). Lisäksi tulvariskialueilla 
on muinaisjäännöksiä sekä suojeltuja 
rakennuksia. 

Muut tavoitteet H) Ilmastonmuutok-
seen, patoturvallisuu-
teen ja varautumiseen 
liittyvät tavoitteet

H1) Varaudutaan ympärivuotisiin tulviin ja 
tilanteisiin, joissa useampi sään ääri-ilmiö 
tapahtuu saman aikaisesti. Kaikissa toimin-
noissa huomioidaan ilmastonmuutoksen 
mahdolliset vaikutukset sääoloihin.
H2) Tehostetaan ja parannetaan eri toimijoi-
den valmiutta sekä yhteistyötä ja sidosryh-
mätyöskentelyä (esim. ELY-keskus, kau-
pungit ja kunnat, pelastustoimi, vesihuolto, 
maatalous, sähkö- ja tietoliikenneyhtiöt ja 
muut elinkeinot). Tuodaan tulvariskit kaikkien 
toimijoiden tietoisuuteen.
H3) Edistetään eri tahojen omatoimista tul-
viin varautumista tiedottamisen, opastuksen 
ja neuvonnan avulla.
H4) Laaditaan ja ylläpidetään suunnitelmia 
tulvatilanteessa toimimiseen. Samalla yllä-
pidetään myös ajantasaisia yhteystietoja eri 
toimijoiden välillä.
H5) Tekojärvien säännöstelyä tarkistetaan, 
pengerrysalueita hyödynnetään entistä te-
hokkaammin ja lisätään muutenkin ilmaston-
muutokseen varautumista.
H6) Padon turvallisuussuunnitelmaa pide-
tään ajan tasalla. Huolehditaan vuosi- ja 
määräaikaistarkastuksista, padon kunnossa-
pidosta sekä yleisestä tietoisuudesta.

Ilmastonmuutos lisää säiden ääri-
ilmiöitä ja muuttaa tulvien ajankohtaa 
kevättulvista ympärivuotisiksi ilmiöiksi.  
Kyrkösjärven padon vahingonvaara-
alueella asuu huomattava määrä 
ihmisiä.

I) Vesien pidättämi-
seen ja hulevesien hal-
lintaa liittyvät tavoitteet

I1) Veden pidättämistä yläjuoksulla ja vesien 
tilan parantamista edistetään mm. soita 
ennallistamalla, maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelurakenteilla, neuvonnalla ja 
ohjauksella sekä lausuntojen ja lupaproses-
sien avulla.
I2) Edistetään Kyrönjoen alaosan yleissuun-
nitelman mukaisia toimenpiteitä tulvariskien 
vähentämiseksi.
I3) Edistetään hulevesien hallintaa taajama-
alueilla (mm. kaavoitus, uudet hulevesirat-
kaisut).

Vesien nopea poisjohtaminen yläjuok-
sulla voi lisätä tulvariskiä joen alajuok-
sulla. Hulevedet voivat rankkasateiden 
yhteydessä aiheuttaa tulvia ja lisätä 
haitallisten aineiden huuhtoutumista 
vesistöön ja pohjavesiin. Toisaalta 
kuivina aikoina vedestä on puutetta. 

2.3 Tulvariskien hallinnan toi-
menpiteet
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ryhmitellään 
tulvariskiä vähentäviin toimenpiteisiin, tulvasuoje-
lutoimenpiteisiin, valmiustoimiin, toimintaan tulva-
tilanteessa sekä tulvan jälkeisiin toimenpiteisiin. 
Tulvaryhmä on valinnut jatkosuunnitteluun vaihto-
ehdon, joka sisältää alla esitetyt toimenpiteet.

Yhteenveto toimenpiteistä ja niiden vastuutahoista on 
esitetty taulukossa 2. Toimenpiteiden valintamenette-
lyä kuvataan tarkemmin tämän liitteen luvussa 8.
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Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukierroksella jatko-
suunnitteluun valitun toimenpiteen toimenpideyhdistelmän keskeinen sisältö:
• Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen, johon kuuluu maankäytön 

suunnittelu ja sijainnin ohjaus, kuntien varautumissuunnitelmat ja selvitykset suojausten tarpeesta, 
omatoimisen tulviin varautumisen, yhteistyöverkostojen ja tiedottamisen kehittäminen ja ylläpito, 
säännöstelyn hoito, tulvantorjunnan toimenpiteet ja tilapäiset tulvasuojelurakenteet.

• Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä, johon kuuluu mm. yhteistyön, 
neuvonnan ja rahoitusmuotojen kehittäminen, soiden ennallistaminen, käytöstä poistettavien turve-
tuotantoalueiden muuttaminen valumavesien pidätysalueiksi, tulvavesien pidätysaltaat, tulvatasan-
teet, tulvaniityt, kosteikot, hulevesien hallinta, metsäojituksen ohjaaminen ja vastaavat toimet.

• Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutos ja Ilmajoen keskustan vahinkokohteiden paikallissuo-
jaaminen (asutus suojataan keskimäärin 1/50v toistuvan tulvan tasolle)

• Kyrkösjärven säännöstelyn tehostaminen, johon kuuluu säännöstelyluvan muuttaminen poikkeuk-
sellisten tulvatilanteiden osalta ja mahdollisia perkauksia.

• Ylistaro-Koivulahden ja Seinäjoen tulvariskialueiden erityiskohteiden ja asutuksen suojaus penke-
reillä tai tilapäisillä suojauksilla.

• Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet

Taulukko 2. Kyrönjoen tulvaryhmän esittämät tulvariskien hallinnan toimenpiteet.
Toimenpide Jatkotoimenpiteet Vastuutaho/rahoittaja
1.Maankäytön suunnittelu ja 
lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin Etelä-Pohjanmaan liitto, kunnat

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien 
suositusten päivittäminen merkittävällä tulvariski-
alueella 

ELY-keskus

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioimi-
nen yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjär-
jestyksissä 

Kunnat

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille 
alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien ja sa-
neerattavien rakenteiden ohjaus pois tulvavaara-
alueelta. 

Kunnat

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien 
haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja 
rakennusjärjestyksissä. 

Kunnat

1.6. Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen 
lupaprosesseissa ja valvonnassa 

ELY-keskus, AVI, Kunnat

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyydes-
tä ja korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla

Kunnat ja ELY-keskus

2.Hydrologinen seuranta ja mallin-
tamisen kehittäminen

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuu-
den kehittäminen ja parantaminen.

SYKE, ELY-keskus

3. Tulvakartoitus 3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon 
jakaminen 

Tulvakeskus, ELY-keskus, Kunnat

3.2 Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvariskialu-
een vahinkokohteiden tarkempi kartoitus

ELY-keskus

4.Veden pidättäminen valuma-alu-
eilla pienimuotoisilla toimenpiteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen 
kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen 
edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. soiden 
ennallistaminen ja metsätalouden vesiensuojelu-
toimet)

Toiminnan harjoittajat mm. maa- ja 
metsätalouden harjoittajat, turvetuottajat 
Suomen metsäkeskus ja kunnat

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen hyö-
dyntäminen vedenpidättämisessä (pilottihanke)

Toiminnan harjoittajat, kunnat, ELY-
keskus

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton edis-
täminen hulevesien käsittelyssä, varastoinnissa ja 
poisjohtamisessa (pilot-hanke)

Kunnat

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkaiden 
tulvavesien pidättämiseen liittyvien toimenpitei-
den selvittäminen (kansallinen hanke) 

Ministeriöt, Syke ja ELY-keskukset

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten moni-
puolisten vesistöhankkeiden edistäminen

Ministeriöt, ELY-keskus, jokineuvottelu-
kunta, kunnat ja paikalliset toimijat
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Toimenpide Jatkotoimenpiteet Vastuutaho/rahoittaja
5.Kyrönjoen pengerrysalueiden 
käytön muutos

5.1 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutok-
sen suunnittelun loppuunsaattaminen ja lupapro-
sessi

Ilmajoki, Seinäjoki, Kyrönjoen yläosan 
pengerrysyhtiöt ja ELY-keskus

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä penger-
rysalueella tulvatilanteessa

Ilmajoki, Seinäjoki, Kyrönjoen yläosan 
pengerrysyhtiöt ja ELY-keskus

5.3 Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutok-
sen toteutus

Pengerrysyhtiöt ja ELY-keskus

6. Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-
Koivulahden matalalla sijaitsevien 
kohteiden paikallissuojaaminen 

6.1 Selvitys tulvariskialueella sijaitsevien erityis-
kohteiden ja muiden rakennusten paikallissuojaa-
miseksi kiinteillä tai tilapäisillä suojauksilla 

Kunnat, ELY-keskus ja tulva-alueen 
kiinteistönomistajat

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen ja/
tai pysyvien suojauksien toteuttaminen

Kunnat

7. Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutos 

7.1 Lisäselvitykset Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutoksen vaatimista perkauksista ja muista 
töistä

Seinäjoen Energia Oy, Seinäjoen kau-
punki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen suun-
nittelu, lupahakemus ja toteuttaminen 

Seinäjoen Energia Oy, Seinäjoen kau-
punki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuoje-
lutoimien edistäminen ja toteut-
taminen 

8.1 Kyrönjoen alaosan nykyisten tulvasuojelutoi-
menpiteiden toteuttaminen 

Järjestely-yhtiö, kunnat, paikalliset 
toimijat ja ELY-keskus

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoimen-
piteiden käyttöönoton edistäminen 

Mustasaari ja Vöyri

9.Tulvavaroitukset, pelastussuun-
nitelmat, kuntien varautumissuun-
nitelmat, yhteistyöverkostojen 
ylläpito sekä tulvatorjunnan 
harjoitukset 

9.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan 
ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueelle 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Pelas-
tuslaitos, ELY-keskus, kunnat ja muut 
paikalliset toimijat

9.2 Merkittävillä tulvariskialueilla sijaitsevien 
kuntien ja kaupunkien varautumissuunnitelman 
laatiminen ja päivittäminen tulvia varten. 

Tulvariskialueiden kunnat

9.3 Kyrkösjärven padon turvallisuussuunnitelman 
ylläpito

Etelä-Pohjanmaan ELY ja Seinäjoen 
energia

9.4 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja 
yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

Paikalliset toimijat, ELY-keskus, kunnat 
ja pelastuslaitos.

10.Omatoiminen varautuminen 10.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen 
tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen 

Kiinteistöjen omistajat ja muut paikalli-
set toimijat, kunnat

10.2 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioimi-
sesta ja tulviin varautumisesta

ELY-keskus, kunnat ja pelastuslaitos

11. Ennakoivat tulvantorjuntatoi-
met 

11.1 Säännöstelyn kehittäminen ELY-keskus ja voimayhtiöt

11.2 Kyrönjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja 
säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito 

ELY-keskus, Kyrönjoen pengerrysyhtiöt, 
voimayhtiöt ja pengerrakenteita omista-
vat kunnat

11.3 Selvitys Kalajärven säännöstelyn ylärajan 
ylitysoikeuden muuttamisesta (poikkeuksellisissa) 
tulvatilanteissa

ELY-keskus, Seinäjoen energia ja pato-
turvallisuusviranomainen

11.4 Muiden ennakoivien tulvantorjuntatoimenpi-
teiden kehittäminen

ELY-keskus

12. Tulvatilannekuva ja tulviin 
liittyvä tiedotus

12.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön ylläpi-
to sekä yhteistyötilaisuudet

ELY-keskus, alueelliset pelastuslaitok-
set, kunnat, tulvakeskus ja Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirasto

12.2 Tulvatiedottamisen resurssit ja tehostaminen 
tulva-aikana ja tulvatilanteisiin varautuminen

ELY-keskus, pelastuslaitos, kunnat ja 
tulvakeskus

13. Tulvan aikainen säännöstely 
ja poikkeusluvat

13.1 Vesistön säännöstelyn ja pengerrysalueiden 
käyttö lupapäätösten rajoissa tulvavahinkojen 
pienentämiseksi

ELY-keskus

13.2 Poikkeamislupien hakeminen säännöstelyn 
tilapäiseksi muuttamiseksi tulvatilanteessa

ELY-keskus

14. Evakuointi 14.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssien 
varmistaminen erityisesti vaikeasti evakuoitavilla 
kohteilla

Pelastuslaitos, kunnat, puolustusvoimat 
ja vapaaehtoistoimijat

15. Varautumisen ylläpitäminen 15.1 Varautumisen ylläpitäminen Viranomaistahot, alueen toimijat ja 
kiinteistönomistajat 
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3. Hallintasuunnitelman valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt Kyrön-
joen vesistöalueen tulvaryhmän hallintasuunnitel-
man valmistelussa tarvittavaa viranomaisyhteis-
työtä varten. Tulvaryhmä käsittelee suunnitelmaa 
varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hal-
linnan tavoitteet ja hyväksyy ehdotuksen tulvaris-
kien hallintasuunnitelmaksi. Tulvariskien hallinnan 
suunnittelun vaiheet on esitetty kuvassa 3. Kuvas-
sa 4 on tulvariskien hallinnan suunnittelun aikatau-
lu vuosina 2018 – 2021 ja kuvassa 5 on tulvaryhmi-
en tehtävät.

Kyrönjoen vesistöalueen hallintasuunnitelman 
valmistelusta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kus yhdessä Kyrönjoen tulvaryhmän kanssa. Tul-
varyhmässä ovat edustettuina Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan liitot, Pohjanmaan-, Etelä-Pohjan-
maan-, ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, pelas-
tuslaitokset sekä Ilmajoen, Isonkyrön, Mustasaaren 
kunnat ja Kauhajoen, Kurikan, Seinäjoen ja Vaasan 
kaupungit. Pysyviä asiantuntijoita on myös edu-
stettuina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Vaa-
san Vedestä, Seinäjoen Energiasta, Vaasan Ener-
giasta, Koskienergiasta, MTK Etelä-Pohjanmaasta, 
ÖSP:stä, Kyrönjoen yläosan pengerrysyhtiöistä ja 
Suomen metsäkeskuksesta.

Kuva 3. Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet.

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella Kyrönjoen tulvaryhmä määritteli vesis-
töalueelle seitsemän yleistä tavoitekokonaisuutta, 
joiden toteuttaminen jatkuu toisella suunnittelu-
kierroksella. Toisella suunnittelukierroksella ta-
voitteiden saavuttamiseksi ja tulvariskien hallinnan 
edistämiseksi tulvaryhmä esittää 38 jatkotoimen-
pidettä, jotka on jaettu 15 toimenpidekokonaisuu-
teen. Toimenpiteet on määritelty jatkuviksi, jos niille 
ei ole määriteltävissä aikataulua ja ei-jatkuviksi, jos 
niille on mahdollista määrittää toteutusaikataulu. 

Ensimmäisellä suunnittelukierroksella valmiiksi 
on saatu yhteensä 17 toimenpidettä. Keskeneräisiä 
toimenpiteitä on 2. Tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumista kuvataan tarkemmin hallintasuunnitel-
man luvussa 2.3. 

Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheita on 
käsitelty vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja Kyrön-
joen neuvottelukunnan ja työryhmän kokouksissa. 
Sidosryhmien näkemysten selvittämistä varten jär-
jestettiin kaksi nk. ”laajennetun tulvaryhmän” työpa-
jaa, johon kutsuttiin tulvaryhmän lisäksi Kyrönjoki-
työryhmän jäsenet ja keskeisimpien sidosryhmien 
edustajia. Keskeisimpiin sidosryhmiin kuluu mm. 
elinkeinoelämän etujärjestöjen, vesialueiden 
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Kuva 4. Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu vuosina 2018 – 2021.

Tulvariskien alustava 
arviointi, ehdotukset 
merkittäviksi tulvaris-
kialueiksi

Kuuleminen merkittä-
vistä tulvariskialueis-
ta 9.4. – 9.7.

Merkittävien tulvaris-
kialueiden nimeämi-
nen 22.12. 2018

Tulvaryhmien 
asettaminen

2018

Sidosryhmien näkemysten arviointi

Tulvariskien hallinnan 
tavoitteiden 
asettaminen 

Tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen 
päivittäminen ja 
valmistelu

Toimenpiteiden 
arviointi

Tulvaryhmä hyväksyy 
hallintasuunnitelma-
ehdotuksen ja 
ympäristöselostuksen

2019 2020 2021

Kuuleminen ehdotuksesta 
tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 
2.11.2020 – 14.5.2021.

Hallintasuunnitelman 
tarkistaminen

MMM hyväksyy 
hallintasuunnitelman 
ja ympäristö-
selostuksen

Kuva 5. Tulvaryhmien tehtävät.

Tulvaryhmien tehtävät:
• Käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset.
• Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet.
• Hyväksyä ehdotus suunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi.
• Seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
• Järjestää tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus sekä elin-

keinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen 
edustajien kanssa

omistajien, turvetuottajien, kuntien ympäristönsuo-
jeluviranomaisten, vesiensuojeluyhdistyksen sekä 
luonnonsuojelujärjestöjen edustajia.

Muille osallisille on annettu mahdollisuus esittää 
mielipiteensä kahden julkisen kuulemisen yhtey-
dessä:
• kuuleminen Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata 

ja Keski-Pohjanmaata koskevasta ehdotuk-
sesta merkittäviksi ja muiksi tulvariskialueiksi 
sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallis-
tumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta, 
9.4.2018 – 9.7.2018

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä on hyväksynyt 
suunnitelman sisällön syyskuussa 2021 ja maa- ja 
metsätalousministeriö joulukuussa 2021. Edellä 

kuvattu tulvariskien hallinnan prosessi toistuu ja 
osavaiheet tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden 
vuoden välein. 

Vuoden 2018 kuulemisen seurauksena Ylistaro-
Koivulahden rajauksia laajennettiin ja nimeämisen 
perusteita täydennettiin. Vuosien 2020 – 2021 kuu-
lemisen seurauksena suunniteltuihin toimenpitei-
siin tehtiin täsmennyksiä ja niiden suunnittelussa 
sekä toteutuksessa huomioitaviin seikkoihin tehtiin 
lisäyksiä.

Hallintasuunnitelman valmistelusta on julkaistu 
tiedotteita ja siitä on kerrottu Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen twitter-tilillä (@tulvatpohjanmaa). 
Hallintasuunnitelman valmistelua on voinut seura-
ta tulvaryhmän internet-sivuilta www.ymparisto.fi/
tulvaryhmat

https://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
https://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
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4 Kyrönjoen vesistöalueen nykytila ja tul-
vien esiintyminen
4.1 Vesistöalueen kuvaus

Kyrönjoen vesistöalue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan maakunnissa ja ulottuu usean kun-
nan alueelle, joista keskeisimmät ovat Mustasaari, 
Vaasa, Isokyrö, Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, ja Kau-
hajoki. Merkittävät tulvariskialueet sijaitsevat pääo-
sin Ilmajoen ja Seinäjoen sekä Isonkyrön, Vaasan 
ja Mustasaaren alueilla (kuva 6). 

Kuva 6. Kyrönjoen vesistöalue ja 
valuma-alueet

ja sen järvisyysprosentti on 1,23 %. Kyrönjokeen 
laskevista joista suurimmat ovat Seinäjoki, Jalas-
joki ja Kauhajoki. Vesistöalueella sijaitsee 11 suurta 
(yli 100 ha) luonnonjärveä, joista suurinta eli Seinä-
järveä säännöstellään. Lisäksi alueella on viisi te-
kojärveä (Kalajärvi, Kyrkösjärvi, Liika-puro, Kotila-
mmi ja Pitkämö), joita kaikkia säännöstellään.

Kyrönjoki on tärkeä vedenhankintavesistö, sillä 
Vaasan kaupunki ottaa kaiken raakavetensä siitä. 
Veden laadulla on suuri merkitys vedenottoon. Va-
luma-alueella tapahtuvat muutokset maankäytössä 
heijastuvat veden laatuun ja sitä kautta vedenkäsit-

Kyrönjoen pääuoman sanotaan alkavan Jalas-
joen ja Kauhajoen yhtymäkohdasta ja sen pituus 
on 127 km. Valuma-alueen pinta-ala on 4923 km2 
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telyyn. Korkea orgaanisten aineiden määrä haittaa 
veden käsittelyä ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Kyr-
önjoen veden ajoittainen voimakas happamuus voi 
myös johtaa seurannaisilmiöihin, kuten korkeisiin 
metallipitoisuuksiin vedessä. 

Kyrönjoen vesistöalue on pääosin metsää ja 
suota. Muihin Suomen jokilaaksoihin verrattuna 
pellon osuus (noin 25 %) on kuitenkin huomatta-
van suuri. Kyrönjoen vesistöalueen maankäyttö on 
tehokasta ja metsä- ja pelto-ojituksia on alueella 
tehty paljon. Rakennetut alueet sijoittuvat pääosin 
joen varteen. 

Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsee 25 Natura-
aluetta. Vassorfjärden, johon Kyrönjoki laskee, on 
merkittävä Natura-kohde alueella. Sen suojelun 
perusteina ovat linnusto, edustava jokisuisto, vael-
lussiika ja nahkiainen. Vassorfjärdenin suojeluarvot 
ovat osaltaan riippuvaisia Kyrönjoen veden laadu-
sta ja jokisuiston tilasta.

4.2 Kyrönjoen tulvat

Pohjanmaan jokien tapaan Kyrönjoelle on tunnus-
omaista suuret virtaamavaihtelut ja tulvimisherk-
kyys. Suuria kevättulvia on esiintynyt viimeksi vuo-
sina 2018, 2013, 2006, 1988, 1985, 1984 ja 1953. 
Suurten kevättulvien lisäksi vaaratilanteita ovat ai-
heuttaneet rankkasateet ja jääpadot.

Virtaama on tyypillisesti suurimmillaan lumen 
sulaessa keväisin. Suurten virtaamien lisäksi ong-
elmana on kevättulvahuipun jyrkkyys, mikä on 
osittain seurausta tehokkaasta metsä- ja pelto-oji-
tuksesta sekä vesistöalueen vähäjärvisyydestä ja 
järvien sijoittumisesta latva-alueille. 

Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueilla tulva-
riskiä aiheuttaa myös näiden kahden vesistöalueen 
yhdistyminen suurilla tulvilla. Tämä niin sanottu Lai-
hianjoen ja Kyrönjoen bifurkaatioalue muodostuu 
Veikkaalan sekä Tuovilan ja Rudon välille. Tällä 
alueella oli tulvavahinkoja esim. syksyllä 2012 ja 
keväällä 2013. Bifurkaatioalueen tulvia käsitellään 
Laihianjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Tulvat heikentävät tavanomaisesti veden laatua 
jokivesistöissä. Tulva-aikana Kyrönjoella voidaan 
joutua pysäyttämään Vaasan kaupungin raakave-
den pumppaus johtuen heikosta vedenlaadusta 
ja turvautumaan varastointialtaan käyttöön. Pa-
himmillaan keskeytys vedenpumppauksessa voi 
kestää usean viikon tai jopa kuukausien ajan kuten 
kävi syystulvalla 2012.

4.3 Toteutetut tulvasuojelutoi-
met
Kyrönjoen vesistöalueella tulvasuojelutöitä on suo-
ritettu jo 1700-luvulta lähtien. Vesistössä on toteu-
tettu mm. seuraavia tulvasuojelutoimenpiteitä:
• Vesistön säännöstelyyn, järjestelyyn sekä pa-

tojen, voimalaitosten ja tekojärvien rakentami-
seen on myönnetty useita kymmeniä lupia.

• Säännöstelytilavuuden lisäämiseksi on ra-
kennettu Liikapuron, Pitkämön, Kalajärven ja 
Kyrkösjärven tekojärvet.

• Vesistöalueella on toteutettu laajoja tulvasuo-
jelutöitä, joista merkittävimpiä on Kyrönjoen 
yläosan vesistötyöt, johon lukeutuu Ilmajoen 
keskustan alapuolella olevat pengerrysalueet. 
Suurella tulvalla vesi päästetään purkautumaan 
Tieksin, Rintalan ja Halkosaaren pengerrysalu-
eille Ilmajoen taajaman suojaamiseksi. Sään-
nöstellyissä järvissä vedenkorkeutta alennetaan 
kevättalvisin ja vedenkorkeus on alimmillaan 
juuri ennen lumien sulamisen alkamista. Tul-
vahaittojen vähentämiseksi on tehty lukuisia 
perkauksia.

• Pohjanmaan maakuntakaavan (2040) suunnit-
telumääräyksissä on huomioitu tulvariskialueet 
siten, että rakentamista ei tule osoittaa tulvaher-
kille alueille. Näiden lisäksi kaavaehdotuksessa 
on yleinen suunnittelumääräys, jossa todetaan, 
että maankäytön ja toimenpiteiden suunnitte-
lussa tulee huomioida sään ääri-ilmiöiden ja 
tulvien riskien minimoiminen. 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle 
on perustettu uusia vedenkorkeuden havainto-
asemia.

Tulvantorjuntaan liittyviä toimenpiteitä sisältyy li-
säksi mm. kuntien valmiussuunnitelmiin, rakennus-
ten pelastussuunnitelmiin sekä patoturvallisuuslain 
mukaisiin vahingonvaaraselvityksiin. Kyrönjoen 
vesistöalueella sijaitsee kahdeksan vahingonvaa-
raltaan 1-luokkaan luokiteltua patokokonaisuutta, 
joille on laadittu patoturvallisuuslain mukainen va-
hingonvaaraselvitys sekä turvallisuussuunnitelma.

Valtion rooli on ollut tulvasuojelutöissä vahva. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa pääosin Ky-
rönjoen vesistön säännöstelystä ja huolehtii osin 
vesistörakenteiden kunnossapidosta.
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5.1 Alueidenkäytön suunnitte-
lu
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuulu-
vat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maa-
kuntakaavat, kuntien laatimat yleis- ja asemakaa-
vat sekä rakennusjärjestykset. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnitte-
lujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakunnal-
lisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Ta-
voitteissa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tavoitteissa 
korostetaan uuden rakentamisen sijoittamista tul-
vavaara-alueiden ulkopuolelle. Mikäli ohjeistusta 
ei noudateta, tulee tulvariskien hallinta varmistaa 
muilla keinoilla. Rakennusjärjestyksessä voidaan 
antaa määräyksiä koskien alinta rakentamiskor-
keutta, sekä tulvariskialueelle rakentamisen erityi-
sistä edellytyksistä. Tulvariskien hallintasuunnitel-
missa on siis yhteneviä tavoitteita alueiden käytön 
suunnittelun kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslain 
keinovalikoima tarjoaa monia eri mahdollisuuksia 
tulvariskien hallinnan kehittämiseen. 

Maakuntastrategia koostuu maakuntasuunnitel-
masta ja maakuntaohjelmasta, jotka ovat keskeisiä 
välineitä tulvariskien hallintaa koskevien tavoit-
teiden toteutumisessa. Pohjanmaan maakunta-
suunnitelma 2040 ja Etelä-Pohjanmaan maakun-
taohjelma 2018 – 2021 on saatavissa nettisivuilta. 
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa ollaan 
juuri päivittämässä ja se valmistuu vuoden 2021 
loppuun mennessä. Suunnitelma ja ohjelma on 
saatavissa Pohjanmaan liiton nettisivuilta. Suunni-
telmissa korostetaan tulviin varautumista ja tulva-
suojelun merkitystä. Erityisesti tulvauhan alla ole-
van asutuksen tulvasuojaamisella on maakunnissa 
edelleen paljon tehtävää. Tärkeää on myös edistää 
omaehtoista tulviin varautumista etenkin tulvariski-
alueilla. Myös muilla eri toimialoille laadituilla alu-
eellisilla ohjelmilla on yhtymäkohtia tulvariskien 
hallintaan. Näitä ovat muun muassa maaseudun 
kehittämisohjelma ja alueelliset metsäohjelmat.

5.2 Ilmastonmuutokseen va-
rautuminen ja tulvantorjunta
Tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa 
on otettu huomioon kansainväliset- ja kansalliset 
sopeutumisstrategiat. Näistä keskeisiä ovat EU:n 
sopeutumisstrategia ja Ilmastonmuutoksen kan-
sallinen sopeutumisstrategia 2022. EU:n sopeutu-
misstrategia julkaistiin vuonna 2013 ja sen arviointi 
valmistui 2018. 

EU-komissio on päivittänyt helmikuussa 2021 il-
mastonmuutokseen sopeutumisstrategiaansa osa-
na Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Tulvantorjuntaan liittyviä toimenpiteitä sisältyy li-
säksi mm. kuntien valmiussuunnitelmiin, rakennus-
ten pelastussuunnitelmiin sekä patoturvallisuuslain 
mukaisiin vahingonvaaraselvityksiin. Kyrönjoen 
vesistöalueella sijaitsee neljä vahingonvaaraltaan 
1-luokkaan luokiteltua patokoko-naisuutta, joille on 
laadittu patoturvallisuuslain mukainen vahingon-
vaaraselvitys sekä turvallisuussuunnitelma.

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstra-
tegia 2022 toimeenpanon väliarvio valmistui 2019. 
Kansallisen sopeutumisstrategian tavoitteena on 
vahvistaa ja lisätä Suomen sopeutumiskykyä il-
mastonmuutokseen. Sopeutumisstrategian toi-
meenpanon lähtökohtana on saada sopeutuminen 
läpileikkaavana näkökohtana osaksi eri toimialojen 
tavanomaista suunnittelua, toimintaa ja seurantaa.

Kyrönjoen vesistön tulvantorjunnan toiminta-
suunnitelma vuodelta 2007 ja Kyrönjoen 2016–
2021 tulvariskien hallintasuunnitelma toimivat 
pohjana uudelle hallintasuunnitelmalle. Näihin on 
koottu tiedot vesistöstä, säännöstelyrakenteista, 
keskeisistä lupaehdoista sekä tulvantorjunnan toi-
menpiteistä, organisaatioista sekä kaikki muu alu-
een tulvantorjunnan kannalta olennaiseksi koettu 
tieto. Suunnitelmissa arvioitiin myös tulvavahinkoja 
ja esitettiin suosituksia tulvantorjuntamahdollisuuk-
sien kehittämiseksi

5 Hallintasuunnitelman suhde muihin 
suunnitelmiin ja ohjelmiin

https://www.obotnia.fi/fi/aluesuunnittelu/pohjanmaan-maakuntakaava-2040/
https://www.obotnia.fi/fi/aluesuunnittelu/pohjanmaan-maakuntakaava-2040/
https://epliitto.fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma-ja-ohjelma
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161498/11_2019_Kansallisen%20ilmastonmuutoksen%20ss%202022%20tp%20valiarviointi_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161498/11_2019_Kansallisen%20ilmastonmuutoksen%20ss%202022%20tp%20valiarviointi_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0738&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161498/11_2019_Kansallisen%20ilmastonmuutoksen%20ss%202022%20tp%20valiarviointi_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161498/11_2019_Kansallisen%20ilmastonmuutoksen%20ss%202022%20tp%20valiarviointi_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.3 Vesien- ja ympäristönsuo-
jelu
Suomen vesiensuojeluun ja vesienhoitoon vaikut-
taa kansainvälinen yhteistyö. Suomella on rajavesi-
sopimukset Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa. Itä-
meren merialueen suojelua koskevan sopimuksen 
(HELCOM 1992) tarkoituksena on pysäyttää Itäme-
ren saastuminen. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi 
ja meristrategiadirektiivi on pantu kansallisesti toi-
meen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004). 

Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa 
ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden 
tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. 
Kyrönjoen vesistöalueen kannalta vesienhoidon 
tärkeimmät tavoitteet on määritelty Kokemäenjo-
en-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpiteet tavoit-
teiden saavuttamiseksi on esitetty Kyrönjoen ve-
sistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
2022 – 2027. Vesienhoitosuunnitelman ja toimen-
pideohjelman päivittäminen vuosille 2022 – 2027 
tapahtuu samanaikaisesti tulvariskien hallintasuun-
nitelmien valmistelun kanssa.

Suomi on sitoutunut lukuisiin luonnon monimuo-
toisuutta sekä eläinten, kasvien ja elinympäristöjen 
suojelua koskeviin sopimuksiin. Luonnonsuojelu-
alueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien moni-
muotoisuutta. Suuri osa suojelualueista sisältyy lu-
onnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 
-verkostoon.

5.4 Ympäristötavoitteiden 
huomioiminen hallintasuunni-
telmassa

Vesien- ja ympäristönsuojelu

Alueen jokien ekologinen tila ja veden laatu vaih-
televat suuresti eri puolilla valuma-aluetta riippu-
en siitä, mitkä tekijät voimakkaammin vaikuttavat 
vesistön tilaan. Siksi vesien- ja ympäristönhoidon 
tavoitteet on otettu suunnittelussa huomioon käyt-
tämällä toimenpiteiden arvioinnissa seuraavia arvi-
ointikriteereitä:
• Toimenpiteen vaikutukset vesien tilaan 
• Toimenpiteen vaikutukset kalastoon 
• Toimenpiteen vaikutukset luonnonsuojeluun/

suojelualueisiin

Tarkasteltavien toimenpiteiden valinnassa ja arvi-
oinnissa pyrittiin asettamaan etusijalle sellaisia toi-
menpiteitä, jotka vaikuttavat myönteisesti vesien 
tilaan tai eivät aiheuta merkittävää haittaa vesien 
tilalle. Useat tulvariskien hallintasuunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet edistävät vesienhoidon tavoit-
teiden saavuttamista vähentämällä tulvan aikaista 
vesistökuormitusta ja lisäämällä veden viipymistä 
valuma-alueella.

Alueidenkäyttö

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on yhteneviä 
tavoitteita alueiden käytön suunnittelun kanssa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoima tarjo-
aa monia eri mahdollisuuksia tulvariskien hallinnan 
kehittämiseen. Toimenpiteissä keskeinen painopis-
te on ennaltaehkäistä tulvien aiheuttamia vahinkoja 
ja mahdollistaa turvallinen ja puhdas elinympäristö 
alueen asukkaille. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Uudessa hallintasuunnitelmassa on otettu huomi-
oon ilmastonmuutos ja vesienhoidon tavoitteet. Il-
mastonmuutoksen vaikutuksia on arvioitu mm. hyd-
rologiaan, meriveden korkeuteen, vedenlaatuun ja 
ekologiaan. Lisäksi hallintasuunnitelmassa on otet-
tu huomioon toimenpiteiden ilmastokestävyys ja 
niiden yhteensovittaminen vesienhoidon suunnitte-
lun kanssa. 

Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on huo-
mioitu ilmastonmuutosennusteiden vaikutus tulvien 
muuttumiseen. Vaikka tulvien ennustetaan mo-
nissa osissa Suomea pienenevän lumen määrän 
ja kevättulvien vähentyessä, suunnittelun pohjana 
on käytetty vähintään nykytilanteen suuruisia tulvia. 
Tämä johtuu ilmastonmuutokseen liittyvistä epä-
varmuuksista sekä muutosten hitaasta ja mahdol-
lisesti epätasaisesta etenemisestä.

Sään ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden 
yleistyessä on myös tarpeen pitää järvissä ympäri 
vuoden nykyistä enemmän niin sanottua sadeva-
raa yllättävien tulvien varalta. Tämä voi toisaalta 
kuivina aikoina johtaa järvien vedenpinnan laske-
miseen totuttua alemmaksi. Näiltä osin säännöste-
lyn lupaehtojen tarkistus ja sopeuttaminen ilmas-
tonmuutokseen voi olla tarpeen.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesienhoitosuunnitelmat_merenhoitosuunni(31212)
https://www.doria.fi/handle/10024/124447
https://www.doria.fi/handle/10024/124447
https://www.doria.fi/handle/10024/124447
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Nykyisten arvioiden mukaan Kyrönjoen vesistöalu-
eella tulvavahinkoja alkaa syntyä jo yleisillä tulvilla. 
Ilmajoen-Seinäjoen tulvariskikartoituksessa melko 
yleisellä tulvalla (1/20a) asuinrakennusten osuus 
kastumisvaarassa olevista rakennuksesta on noin 
9 %. Muilla tulvan toistuvuuksilla asuinrakennusten 
osuus on noin 20 – 35 %. Tulvariskikartoituksen pe-
rusteella harvinaisella tulvalla (1/100a) kastumis-
vaarassa on 108 asuinrakennusta ja se koskisi ar-
vioiden mukaan noin 253 asukasta.

Ylistaron-Koivulahden tulvariskikartoituksessa 
melko yleisellä tulvalla (1/20a) asuinrakennusten 
osuus kastumisvaarassa olevista rakennuksesta 
on noin 12 %. Muilla tulvan toistuvuuksilla asuinra-
kennusten osuus on noin 20 – 30 %. Tulvariskikar-
toituksen perusteella harvinaisella tulvalla (1/100a) 
kastumisvaarassa on 51 asuinrakennusta ja se 
koskisi arvioiden mukaan noin 112 asukasta.

Tulvavahinkojen on arvioitu olevan Ilmajoen-Sei-
näjoen merkittävällä tulvariskialueella keskimäärin 
kerran 100 vuodessa toistuvalla harvinaisella tul-
valla (1/100a) noin 23 milj. €. Suurin osa kustan-
nuksista muodostuu rakennuksille aiheutuvista 
vahingoista, joka on arvioitu noin 15 milj. €. Liiken-
teen vahinkojen arvioidaan olevan noin 7 milj. eu-
roa ja ajoneuvoille on arvioitu aiheutuvan vahinkoa 
0,15 milj. €. Pelastustoimen kustannukset arvioitiin 
olevan noin 1 milj. €. Kaikkia tulvan aiheuttamia va-
hinkoja ei kuitenkaan voida arvioida täsmällisesti. 
Esimerkiksi tulvan vaikutuksista tietoliikenteen toi-
mivuuteen ei voida esittää tarkkoja arvioita.

Tulvavahinkojen on arvioitu olevan Ylistaron-Koi-
vulahden merkittävällä tulvariskialueella keskimää-
rin kerran 100 vuodessa toistuvalla harvinaisella 
tulvalla (1/100a) noin 8 milj. €. Suurin osa kustan-
nuksista muodostuu rakennuksille aiheutuvista va-
hingoista, joka on arvioitu noin 6,5 milj. €. Liiken-
nevahinkojen arvioidaan olevan noin 0,7 milj. € 
ja ajoneuvoille on arvioitu aiheutuvan vahinkoa 
0,42 milj. euroa. Pelastustoimen kustannukset ar-
vioitiin olevan noin 0,4 milj. €. Vahinkoarviot (€) 
ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat lisäselvitysten 
myötä.

Katkeavat tiet voivat tuottaa ongelmia sekä ruu-
an ja veden jakeluun kotitalouksille että pelastus-
työssä. Kyrönjoen varrella vesi voi nousta monin 

paikoin tielle, jolloin liikenteen katkeaminen on 
mahdollista. Erittäin harvinaiselle tulvalla (1/250a) 
katkeavien teiden kokonaispituus on noin 51 km, 
kun huomioon otetaan merkittävimmät liikenneyh-
teydet. Jyväskylästä Seinäjoen ja Laihian kaut-
ta Vaasaan johtava valtatie 18 (Ylistarontie) kat-
keaa melko harvinaisella (1/50a) tulvalla. Lisäksi 
mahdollinen katkeava valtatie on Jalasjärveltä 
Seinäjoen kautta Uudenkaarlepyyn Ytterjeppoon 
johtava valtatie 19 (Pohjan valtatie) (1/50a toistu-
valla tulvalla). Kantatie 67 Kaskisista Seinäjoelle 
katkeaa Seinäjoentien osuudella erittäin harvinai-
sella (1/1000a) tulvalla noin 350 metrin matkalta. 
Suupohjantien osuus katkeaa erittäin harvinai-
sella (1/250a) tulvalla ja lisäksi Pohjantien osuus 
katkeaa harvinaisella (1/100a) tulvalla. Myös Sei-
näjoki-Vaasa välinen rautatie katkeaa kartoitusten 
perusteella harvinaisella (1/100a) tulvalla, jolloin 
rautatieliikenne keskeytyy. Myös Mustasaaressa 
joen alajuoksulla katkeaa molemmin puolin jokea 
kulkevat Veikkaalantie ja Voitbyntie jo yleisellä 
(1/20a) tulvalla.

Ilmajoella Munakan päiväkoti on tulvan saarta-
ma jo melko yleisellä (1/50a) tulvalla. Erittäin har-
vinaisella tulvalla (1/250a) Peltoniemen koulu se-
kä Tammikuhnalan ja Ala-Kuhnalan päiväkodit 
Ilmajoella ovat kastumisvaarassa. Erittäin harvi-
naisella tulvalla (1/250a) Ylistaron yläaste ja lukio 
(Seinäjoki) on kastumisvaarassa (kuva 20). Lisäksi 
tulvan saartamana on Merikaarron (1/100a) ja Val-
taalan koulut (1/50a).

Ympäristölupavelvollinen toiminta Vaasan-
tien varrella Seinäjoella sijaitseva polttonesteiden 
jakeluasema on vaarassa kastua erittäin harvinai-
sella (1/250a) tulvalla. Lisäksi merkittävällä tulva-
riskialueella on erittäin harvinaisella tulvalla kas-
tumisvaarassa neljä jätteenkäsittelylaitosta sekä 
Ilmajoen kunnan sekä Seinäjoen kaupungin jäte-
vedenpuhdistamot ja useita jätevedenpumppaa-
moja.. Ilmajoen-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden 
tulvariskialueilla tulvariskialueella sijaitsee useita 
eläintiloja, jotka ovat vaarassa kastua. Li säksi alu-
eella sijaitsee neljä vedenottamoa, joista vain yksi 
on suoraan kastumisvaaras sa. Vaasan kaupun-
ki ottaa raakavetensä Kyrönjoesta. Pohjanmaan 
maakuntakaavassa 2040 esitetään tavoitteena, 

6 Nykytilan kehitys, mikäli suunnitelma ei 
toteudu (VE0)
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että Vaasassa siirrytään käyttämään talousvetenä 
pohjavettä. 

Alueella on myös merkittävää kulttuuriympäris-
töä, joka on vaarassa kastua. Seinäjoen kaupun-
gin alueella vaara-alueella ovat Törnävän karta-
non museomylly ja Törnävän ruukinkartanon alue. 
Ilmajoen kunnan alueella tulvavaara-alueella ovat 
Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus, kaavassa suo-
jeltu rakennus kantatie 67 läheisyydessä ja Ilmajo-
en kirkon seutu. Ylistaro-Koivulahden merkittävällä 
tulvariskialueella sijaitsee kolme valtakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriperintökohdetta Merikaarron 
kosket, jokivarsiasutus ja Kolkin kartano sekä Vä-
hänkyrön kirkkomäki, kirkkosaari ja pappila (Vaasa) 
ja Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner (Isokyrö). 

Taulukko 3 a-b. Arviot eri tulvan toistuvuuksien aiheuttamista vahingoista ja asukasmääristä Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Koivulah-
den merkittävällä tulva-riskialueilla. (Lähde: SYKE 2020)

Ilmajoki-Seinäjoki

Tulvan vuosittainen todennäköisyys (%) ja keskimääräinen toistuvuus

50 % 20 % 10 % 5 % 2 % 1 % 0,4 % 0,1 %

1/2a 1/5a 1/10a 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a

Arvioidut vahingot yhteensä, milj. € 0,01 0,18 0,16 0,19 14,62 23,20 42,34 64,07

Arvioitu asukasmäärä tulvan 
peittämällä alueella

0 0 0 5 146 253 444 772

Ylistaro-Koivulahti

Tulvan vuosittainen todennäköisyys (%) ja keskimääräinen toistuvuus

50 % 20 % 10 % 5 % 2 % 1 % 0,4 % 0,1 %

1/2a 1/5a 1/10a 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a
Arvioidut vahingot yhteensä, milj. € 0,13 0,49 0,93 1,77 4,23 7,69 14,69 29,46

Arvioitu asukasmäärä tulvan 
peittämällä alueella

0 0 0 18 59 112 222 406

Lisäksi tulvavaara-alueeila on useita suojeltuja ra-
kennusta ja muinaisjäännöksiä.

Merkittävillä tulvariskialueilla erittäin harvinaisen 
tulvan (1/1000a) peittämillä alueilla asukasmäärä 
on noin 1078 asukasta. Pääosa näistä asukkaista 
asuu Ilmajoen keskustassa, Seinäjoen Munakassa, 
Isossakyrössä tai Vaasan Vähässäkyrössä. Kyrön-
joen vesistöalueen kuntien asukasmäärän arvioi-
daan hieman kasvavan. Asutus tulee jatkossakin 
keskittymään etupäässä kaupunkien ja kuntakes-
kusten ympäristöön sekä jokivarteen. Myös vapaa-
ajan asutusta on runsaasti vesistöjen rannoilla. 
Merkittävin tulvariski kohdistuu jokiuoman varrella 
oleviin taajamiin ja tiheästi asutuille alueille, jotka 
on turvattava asianmukaisilla tulvasuojelutoimenpi-
teillä ottaen huomioon ilmastonmuutoksen aiheut-
tamat haasteet.
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7 Kehitys, kun tulvariskien hallintasuunni-
telmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan 
(VE1)
Vaihtoehto 1 sisältää tämän ympäristöselostuksen 
luvussa 2.3 kuvatut toimenpiteet, jotka on tarkem-
min kuvattu hallintasuunnitelman luvussa 4. Vaihto-
ehdon 1 toimenpiteillä on arvioitu pitkällä tähtäimellä 
saavutettavan tulvariskien hallinnan tavoitteet. Li-
säksi toimenpiteillä ei arvioida olevan merkittä-
vää haittaa ympäristölle tai aiheuttavan ristiriitoja 
eri tahojen välille. Tarkemmin toimenpiteiden arvi-
ointia kuvataan luvussa 8 ja ympäristövaikutuksia 

luvussa 9. Alla olevissa taulukoissa 4 ja 5 kuvataan 
tiiviisti johtopäätökset toimenpiteiden toteutumisen 
ja toteuttamatta jättämisen välillä ja eri toimenpitei-
den merkittävyydestä ympäristövaikutusten kan-
nalta. Luvussa 10 on kuvattu haittoja ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joita tulisi toteuttaa niiden toimenpi-
teiden osalta, joilla arvioidaan olevan negatiivisia 
ympäristövaikutuksia. Huomioitavaa on, että useat 
toimenpiteet ovat ympäristövaikutusten kannalta 
neutraaleja. Niitä ei ole esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 4. Johtopäätökset ehdotettujen toimenpiteiden toteutumisen ja toteuttamatta jättämisen välillä.

Ilmajoki-Seinäjoki: VE0 VE1

Vaikutus ihmisten tervey-
teen ja turvallisuuteen:

Harvinaisella tulvalla (1/100 a) on kastumis-
vaarassa 108 asuinrakennusta. Ilmajoella 
Munakan päiväkoti on tulva saartama jo 
melko yleisellä (1/50a) tulvalla. Erittäin 
harvinaisella tulvalla (1/250a) Peltoniemen 
koulu sekä Tammikuhnalan ja Ala-Kuhnalan 
päiväkodit Ilmajoella ovat kastumisvaarassa. 

Asutuksen suojaamisen osalta tavoitteena on suojata 
rakennukset harvinaiselta (1/100a) tulvalta. Vaikeasti eva-
kuoitavien rakennusten kohdalla suojaustaso on erittäin 
harvinainen tulva (1/250 a). Suunnittelussa päädyttiin 
toimenpidekokonaisuuteen, jolla arvioidaan asetettujen 
tavoitteiden toteutuvan. Erityisesti Ilmajoki-Seinäjoen 
merkittävän tulvariskialueen rakennusten suojaamiseen 
voidaan vaikuttaa nykyisin käytössä olevien toimien te-
hostamisella, Kyrönjoen yläosan pengerrysalueen käytön 
muutoksella ja paikallissuojauksilla sekä Kyrkösjärven 
säännöstelyn tehostamisella.

Vaikutus ympäristölle: Kastumisvaarassa on keskimäärin 1/250 a 
toistuvalla tulvalla yhteensä 47 ympäristöä 
mahdollisesti pilaavaa riskikohdetta, joista 
kappalemäärissä suuri osa on eläinsuojia 
(11 kpl) ja jätevedenpumppaamoja (28 kpl). 
Myös Ilmajoen kunnan sekä Seinäjoen 
kaupungin jätevedenpuhdistamot ovat kas-
tumisvaarassa. Lisäksi Ilmajoen-Seinäjoen 
merkittävällä tulvariskialueella on yksi 
vedenottamo, joka on kastumisvaarassa 
erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a).

Mahdollisten ympäristöä pilaavien kohteiden suojausta-
soksi on asetettu erittäin harvinaisen (1/250a) toistuvan 
tulvan taso. Suunnittelussa päädyttiin toimenpidekokonai-
suuteen, jolla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteu-
tuvan. Monien pistekuormittajien kohdalla tehokkaimpia 
keinoja ovat kohteen paikallissuojaus ja tulvariskien 
huomioiminen saneeraustöissä. Omatoiminen varautumi-
nen ja muiden nykyisten toimien tehostaminen ovat myös 
merkittäviä toimenpiteitä. Pengerrysalueilla ja säännös-
telyn muutoksella sekä vesien pidättämisellä voidaan 
leikata tulvaa.

Vaikutus kulttuuriperinnölle: Ilmajoen-Seinäjoen merkittävällä tulvaris-
kialueella sijaitsee kuusi valtakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä. Seinäjoen 
kaupungin alueella vaarassa ovat Törnävän 
kartanon museomylly ja Törnävän ruukin-
kartanon alue. Ilmajoen kunnan alueella 
tulvavaara-alueella ovat Nikkolan ja Pirilän 
jokivarsiasutus, kaavassa suojeltu rakennus 
kantatie 67 läheisyydessä ja Ilmajoen kirkon 
seutu, joka kuitenkin kastuu erittäin harvinai-
sellakin tulvalla vain reunaosiltaan. Lisäksi 
tulvariskialueella sijaitsee viisi muinaisjään-
nöstä.

Merkittävän kulttuuriperinnön suojaustasoksi on ase-
tettu erittäin harvinainen (1/250a) tulva. Suunnittelussa 
päädyttiin toimenpidekokonaisuuteen, jolla arvioidaan 
asetettujen tavoitteiden toteutuvan. Yksittäisten arvok-
kaiden rakennusten kohdalla tehokkaimpia keinoja ovat 
kohteen paikallissuojaus esimerkiksi tilapäisin suojauksin. 
Omatoiminen varautuminen ja muiden nykyisten toimien 
tehostaminen ovat myös merkittäviä toimenpiteitä. Pen-
gerrysalueilla ja säännöstelyn muutoksella sekä vesien 
pidättämisellä voidaan leikata tulvaa.
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Ilmajoki-Seinäjoki: VE0 VE1

Vaikutus yhteiskunnan toi-
mivuuteen ja taloudelliseen 
toimintaan: 

Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) kat-
keavien teiden kokonaispituus on noin 33 
km, kun huomioon otetaan merkittävimmät 
liikenneyhteydet. Merkittävimpiä katkea-
via liikenneyhteyksiä ovat vt 18 ja 19 ja kt 
67. Myös Seinäjoki-Vaasa välinen rautatie 
katkeaa kartoitusten perusteella harvinaisel-
la (1/100a) tulvalla, jolloin rautatieliikenne 
keskeytyy. Alueella ei ole yhteiskunnan 
toiminnan kannalta elintärkeää teollisuutta, 
mutta yhteiskunnan toimivuuteen vaikuttaa 
alueella sijaitsevat tietoliikenne- ja sähkön-
jakeluinfrastruktuuri. Kastumisvaarassa erit-
täin harvinaisella tulvalla (1/250a) on yht. 12 
puistomuuntamoa ja 109 katujakokaappia. 

Yhteiskunnan toimivuuden ja taloudellisen toiminnan tur-
vaamisen suojaustasoksi on asetettu erittäin harvinaisen 
(1/250a) toistuvan tulvan taso. Liikenneyhteyksien suoja-
us tulee ottaa huomioon mm. maankäytönsuunnittelussa 
sekä uusien ja kunnostettavien teiden suunnittelussa. 
Keskeistä on siis nykyisten tulvariskien hallinnan toimien 
tehostaminen. Toimet, joilla leikataan tulvahuippuja ovat 
myös tärkeä osa tavoitteen saavuttamista. Joissakin 
tapauksissa merkittäviä liikenneyhteyksiä voidaan myös 
suojata penkerein, korottaa tai lisätä tulvavesien liikettä 
tien alitse tai läpi, joilla voidaan suojata liikenneyhte-
ys huomioiden kuitenkin tien mahdollinen padottava 
vaikutus. Tietoliikenteen ja sähkönjakamisen infrastruk-
tuurin suojaaminen tai ohjaaminen pois tulvariskialueelta 
esitetään nykyisten toimien tehostamisessa. Toimijoiden 
omatoiminen varautuminen ja yhteistyö ovat riskien 
vähentämisen kannalta olennaista.

Ylistaro-Koivulahti VE0 VE1

Vaikutus ihmisten tervey-
teen ja turvallisuuteen:

Harvinaisella tulvalla (1/100 a) on kastumis-
vaarassa 51 asuinrakennusta. Erittäin har-
vinaisella tulvalla (1/250a) Ylistaron yläaste 
ja lukio (Seinäjoki) ovat kastumisvaarassa. 
Lisäksi tulvan saartamana on Merikaarron 
(1/100a) ja Valtaalan koulut (1/50a).

Asutuksen suojaamisen osalta tavoitteena on suojata 
rakennukset harvinaiselta (1/100a) tulvalta. Vaikeasti eva-
kuoitavien rakennusten kohdalla suojaustaso on erittäin 
harvinainen tulva (1/250 a). Suunnittelussa päädyttiin 
toimenpidekokonaisuuteen, jolla arvioidaan asetettujen 
tavoitteiden toteutuvan. Erityisesti Ylistaro-Koivulahden 
merkittävän tulvariskialueen rakennusten suojaamiseen 
voidaan vaikuttaa nykyisin käytössä olevien toimien 
tehostamisella ja paikallissuojauksilla. Kyrönjoen alaosan 
tulvasuojelutoimilla on myös alueellinen vaikutus tulvaris-
keihin.

Vaikutus ympäristölle: Kastumisvaarassa on keskimäärin 1/250 a 
toistuvalla tulvalla yhteensä 38 ympäristöä 
mahdollisesti pilaavaa riskikohdetta, joista 
kappalemäärissä suuri osa on eläinsuojia 
(7 kpl) ja jätevedenpumppaamoja (20 kpl). 
Alueella sijaitsee myös neljä jätteenkäsit-
telylaitosta (autopurkamoja) ja kahdeksan 
pilaantunutta maa-aluetta, jotka ovat kastu-
misvaarassa erittäin harvinaisella tulvalla. Li-
säksi alueella sijaitsee neljä vedenottamoa, 
joista vain yksi on suoraan kastumisvaaras-
sa. Vaasan kaupunki ottaa raakavetensä 
Kyrönjoesta. Kyrönjoki laskeen Vassorin-
lahteen, joka kuuluu Natura 2000 -verkos-
toon ja veden pilaantuminen voi vaikuttaa 
heikentävästi sen luontoarvoihin.

Mahdollisten ympäristöä pilaavien kohteiden suojausta-
soksi on asetettu erittäin harvinaisen (1/250a) toistuvan 
tulvan taso. Suunnittelussa päädyttiin toimenpidekokonai-
suuteen, jolla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteu-
tuvan. Monien pistekuormittajien kohdalla tehokkaimpia 
keinoja ovat kohteen paikallissuojaus ja tulvariskien 
huomioiminen saneeraustöissä. Omatoiminen varautu-
minen ja muiden nykyisten toimien tehostaminen ovat 
myös merkittäviä toimenpiteitä. Vesien pidättämisellä 
ja hulevesien hallinnalla voidaan leikata tulvaa ja estää 
saastuneiden vesien pääsy vesistöön.

Vaikutus kulttuuriperinnölle: Ylistaro-Koivulahden merkittävällä tulva-
riskialueella sijaitsee kolme valtakunnalli-
sesti merkittävää kulttuuriperintökohdetta 
Merikaarron kosket, jokivarsiasutus ja Kolkin 
kartano sekä Vähänkyrön kirkkomäki, kirk-
kosaari ja pappila (Vaasa) ja Perttilänmäki 
ja Napuen taistelutanner (Isokyrö). Lisäksi 
tulvavaara alueella on yhteensä 15 suojeltua 
rakennusta ja 12 muinaisjäännöstä. 

Merkittävän kulttuuriperinnön suojaustasoksi on asetettu 
erittäin harvinaisen (1/250a) toistuvan tulvan taso. Suun-
nittelussa päädyttiin toimenpidekokonaisuuteen, jolla ar-
vioidaan asetettujen tavoitteiden toteutuvan. Yksittäisten 
arvokkaiden rakennusten kohdalla tehokkaimpia keinoja 
ovat kohteen paikallissuojaus esimerkiksi tilapäisin suo-
jauksin. Omatoiminen varautuminen ja muiden nykyisten 
toimien tehostaminen ovat myös merkittäviä toimenpi-
teitä. Ylistaro-Koivulahden alueella on myös ehdotettu 
toteutettavaksi tulvariskikohteiden tarkempia mittauksia 
tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukierroksella, jos-
sa pystytään kartoittamaan myös kulttuurihistoriallisesti 
tärkeiden rakennusten tulvariskiä ja mahdollisia tarvittavia 
suojaustoimia.
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Ylistaro-Koivulahti VE0 VE1

Vaikutus yhteiskunnan toi-
mivuuteen ja taloudelliseen 
toimintaan: 

Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) kat-
keavien teiden kokonaispituus on noin 19 
km, kun huomioon otetaan merkittävimmät 
liikenneyhteydet. Merkittävimpiä katkeavia 
liikenneyhteyksiä ovat vt 8 ja Veikkaalantie 
sekä Voitbyntie. Alueella ei ole yhteiskunnan 
toiminnan kannalta elintärkeää teollisuutta, 
mutta yhteiskunnan toimivuuteen vaikuttaa 
alueella sijaitsevat tietoliikenne- ja sähkön-
jakeluinfrastruktuuri. Kastumisvaarassa 
erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) on yht. 
3 puistomuuntamoa ja 73 katujakokaappia. 

Yhteiskunnan toimivuuden ja taloudellisen toiminnan tur-
vaamisen suojaustasoksi on asetettu erittäin harvinaisen 
(1/250a) toistuvan tulvan taso. Liikenneyhteyksien suoja-
us tulee ottaa huomioon mm. maankäytönsuunnittelussa 
sekä uusien ja kunnostettavien teiden suunnittelussa. 
Keskeistä on siis nykyisten tulvariskien hallinnan toimien 
tehostaminen. Toimet, joilla leikataan tulvahuippuja ovat 
myös tärkeä osa tavoitteen saavuttamista. Joissakin 
tapauksissa merkittäviä liikenneyhteyksiä voidaan myös 
suojata penkerein, korottaa tai lisätä tulvavesien liikettä 
tien alitse tai läpi, joilla voidaan suojata liikenneyhte-
ys huomioiden kuitenkin tien mahdollinen padottava 
vaikutus. Tietoliikenteen ja sähkönjakamisen infrastruk-
tuurin suojaaminen tai ohjaaminen pois tulvariskialueelta 
esitetään nykyisten toimien tehostamisessa. Toimijoiden 
omatoiminen varautuminen ja yhteistyö ovat riskien 
vähentämisen kannalta olennaista.

Taulukko 5. Yhteenveto ehdotettujen toimenpiteiden merkittävyydestä ympäristövaikutusten kannalta. (Taulukossa ei ole esitetty 
vaikutukseltaan neutraaleja toimenpiteitä, jotka esitetään tarkemmin hallintasuunnitelman luvussa 5).

Toimenpide Ympäristövaikutusten merkittävyys*

A. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

1. Maankäytön suunnittelu ja lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin +

1.2 Alimpia rakentamiskorkeuksia koskevien suositusten päivittäminen merkittävällä 
tulvariskialueella

+

1.3 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä 
rakennusjärjestyksissä

+

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille alimmat rakentamiskorkeudet tai uusien ja 
saneerattavien rakenteiden ohjaus pois tulvavaara-alueelta.

+

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien haasteiden huomioiminen asemakaavois-
sa ja rakennusjärjestyksissä

+

1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen lupaprosesseissa ja valvonnassa +

1.7 Selvitys pienempien teiden liikennöitävyydestä ja korotusmahdollisuuksista tulva-
alueilla

+

4. Veden pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen kehittäminen vesien pidättämisen ratkai-
sujen edistämiseen ja toteuttamiseen (mm. soiden ennallistaminen ja metsätalouden 
vesiensuojelutoimet)

++

4.2 Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen hyödyntäminen vedenpidättämisessä 
(pilot-hanke)

+

4.3 Uudenlaisten menetelmien käyttöönoton edistäminen hulevesien käsittelyssä, 
varastoinnissa ja poisjohtamisessa (pilot-hanke)

+

4.4 Tukijärjestelmien kehittäminen ja tehokkaiden tulvavesien pidättämiseen liittyvien 
toimenpiteiden selvittäminen (kansallinen hanke)

++

4.5 Kyrönjoen vesistöalueen paikallisten monipuolisten vesistöhankkeiden edistämi-
nen

++

B. Tulvasuojelutoimenpiteet

5. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutos

5.2 Selvitys ravinteiden käyttäytymisestä pengerrysalueella tulvatilanteessa +

6.Ilmajoki-Seinäjoen ja Ylistaro-Koivulahden matalalla sijaitsevien erityiskohteiden paikallissuojaaminen

6.2 Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen +

7. Kyrkösjärven säännöstelyn muutos

7.2 Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksen suunnittelu, lupahakemus ja toteuttaminen -

8. Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet

8.2 Kyrönjoen alaosan uusien tulvasuojelutoimenpiteiden käyttöönoton edistäminen -

*) Arviointiasteikko: ++ = erittäin positiivinen vaikutus, + positiivinen vaikutus, 0 = neutraali, - = negatiivinen vaikutus, -- = erittäin 
negatiivinen vaikutus
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Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnitte-
lukierroksella toimenpiteiden arvioinnissa hyö-
dynnettiin monitavoitearviointiin perustuvaa lä-
hestymistapaa. Monitavoitearviointi tarkoittaa 
vaihtoehtojen järjestelmällisestä ja läpinäkyvää 
arviointia. Menetelmä mahdollistaa rahamääräis-
ten ja ei-rahallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi 
se tarjoaa kehikon sidosryhmien näkemysten ja ar-
vostusten selvittämiseksi ja sisällyttämiseksi osaksi 
arviointia. 

Toimenpiteiden tarkastelu tapahtui neljässä si-
dosryhmätyöpajassa, johon osallistuivat Kyrön-
joen tulvaryhmän ja Kyrönjoki-työryhmän sekä 
keskeisimpien sidosryhmien jäsenet. Monitavoi-
tearvioinnin toteutus tapahtui kolmessa vaiheessa: 
1) tulvariskien hallinnan tavoitteita edistävien toi-
menpiteiden tunnistaminen, 2) yksittäisten toimen-
piteiden vaikutusten arviointi ja 3) vaihtoehtoisten 
toimenpideyhdistelmien muodostaminen ja arvioin-
ti. Toimenpiteiden vaikutuksia ja toteutettavuutta 
arvioitiin kuvassa 7 esitettyjen tekijöiden suhteen. 
Arvioinnissa hyödynnettiin olemassa olevia selvi-
tyksiä ja asiantuntija-arviota

8 Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden 
arviointi ja valintaprosessi

Kuva 7. Monitavoitearvioinnissa käytetyt arviointitekijät (SYKE ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013) 

Tulvahaittojen vähentämisen tehokkuutta eri tul-
vatilanteissa arvioitiin erikseen merkittävällä tul-
variskialueella kolmella tulvatoistuvuudella; melko 
harvinainen tulva (keskimäärin 1/50 v toistuva tul-
va), harvinainen tulva (keskimäärin 1/100 v toistu-
va tulva) ja erittäin harvinainen tulva (keskimäärin 
1/250 v toistuva tulva). Toistuvuudet valittiin alusta-
vien tavoitteiden perusteella.

Luontovaikutuksissa huomioitiin erityisesti vesi-
luontoon, vesien tilaan ja luonnon monimuotoisuu-
teen liittyviä tekijöitä. Sosioekonomisissa vaikutuk-
sissa arvioitiin toimenpiteen vaikutusta vesistön 
yhteydessä oleviin elinkeinoihin (maatalous ja vesi-
voiman tuotanto) ja muihin sosiaalisiin vaikutuksiin 
kuten maisemaan ja virkistyskäyttöön. 

Toteutettavuutta tarkasteltiin kolmesta näkökul-
masta: tekninen, rahoituksellinen ja juridinen. Tek-
nisellä toteutettavuudella tarkoitettiin arvioita mah-
dollisista teknisistä ongelmista, jota toimenpiteellä 
voi olla. Rahoituksellisella toteutettavuudella arvioi-
tiin, onko toimenpiteelle todennäköisesti saatavana 
olevaa rahoitusta tai toteuttajaa. Juridisella toteu-
tettavuudella arvioitiin luvan saannin mahdollisia 
ongelmia. 

Erikseen arvioitiin myös toimenpiteisiin liittyviä 
riskejä. Arvioitiin, onko toimenpiteen hyväksyttä-
vyys ongelmaton vai vastustetaanko sitä laajasti. 
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Lisäksi arvioitiin hyötyjen toteutumiseen liittyviä ris-
kejä sekä mahdollisten odottamattomien haittojen 
todennäköisyyttä. Omina kohtinaan huomioitiin vie-
lä toimenpiteen alustavat kustannukset ja toteutuk-
seen kuluva aika.

Monitavoitearvioinnin tuloksena osa toimenpi-
teistä jätettiin tulvaryhmän päätöksellä pois jatko-
suunnittelusta. Perusteina olivat mm. pienet hyö-
dyt, korkeat kustannukset tai ristiriidat vesienhoidon 
tavoitteiden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
kanssa. Toisen työpajan jälkeen toimenpideyhdis-
telmistä pois jätetyt toimenpiteet ja perustelut pois-
jättämiselle löytyvät hallintasuunnitelman luvusta 7.

Jatkosuunnitteluun valituista toimenpiteistä muo-
dostettiin kolme vaihtoehtoista toimenpideyhdistel-
mää. Toimenpideyhdistelmät muodostettiin siten, 
että niihin sisältyvät toimenpiteet ovat teknisesti ja 
juridisesti toteutettavissa, niiden hyväksyttävyys on 
kohtuullisen hyvä ja toimenpiteet eivät ole ristirii-
dassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

Tarkasteltuja vaihtoehtoja olivat:
• VE 1. Pengerrysalueiden käytön muutos ja Kyr-

kösjärven säännöstelyn tehostaminen
• VE 2. Merkittävien tulvariskialueiden ja erityis-

kohteiden suojaus penkereillä
• VE 3. Pengerrysalueiden käytön muutos ja 

Ylistaro-Vähäkyrön ja Seinäjoen tulvariskialu-
eiden asutuksen ja erityiskohteiden suojaus 
penkereillä.

Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyvät nykyiset toimen-
piteet ja niiden tehostaminen sekä valuma-alueen 
vedenpidätyskyvyn lisääminen. 

Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelu-
kierroksella arvioinnin pohjana käytettiin ensim-
mäisen suunnittelukierroksen toimenpiteitä, joiden 
vaikutukset on jo arvioitu laajasti ensimmäisellä 
suunnittelukierroksella. Toisen suunnittelukierrok-
sen toimenpiteitä ei tästä syystä arvioitu uudestaan 
monitavoitearvioinnin menetelmällä. Ensimmäi-
sen suunnittelukierroksen toimenpiteitä arvioitiin 
uudelleen laajennetun tulvaryhmän työpajassa 
24.3.2020. Toimenpiteille tehtiin myös kustannus-
hyötytarkastelu ja yleinen ilmastonmuutoskestä-
vyystarkastelu sekä arvioitiin toimenpiteiden yh-
teensopivuutta vesienhoidon tavoitteiden kanssa. 
Tarkastelut ja arvioinnit löytyvät tarkemmin tulvaris-
kien hallintasuunnitelman luvusta 7. 

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella edistettäväksi toimenpideyhdistelmäksi 

valittiin toimenpideyhdistelmä VE1 ja yhdistelmästä 
VE3 mukaan valittiin Ylistaro-Vähäkyrön ja Seinä-
joen tulvariskialueiden asutuksen ja erityiskohtei-
den suojaus penkereillä ja muilla rakenteilla. 

Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukier-
roksella päätettiin jatkaa saman toimenpideyhdis-
telmän toteutusta. Sitä täydennetään uusilla ja tar-
kennetuilla toimenpiteillä, jotka kuuluvat käytössä 
oleviin tulvariskienhallinnan keinoihin (mm. maan-
käytön suunnittelu, varautuminen ja yhteistyö) sekä 
veden pidättämiseen valuma-alueella pienimuotoi-
silla menetelmillä. Toisella suunnittelukierroksel-
la Ylistaro-Vähäkyrön merkittävä tulvariskialue on 
laajennettu ulottumaan Koivulahteen saakka ja 
tämä huomioidaan toimenpiteiden valinnassa. Yh-
teensä Kyrönjoen vesistöalueelle ehdotettiin 39 tul-
variskien hallinnan toimenpidettä, jotka on kuvattu 
tarkemmin luvussa 4 ja niiden etusijajärjestys on 
esitetty luvussa 5.
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9.1 Arvio vaikutuksista tulva-
haittojen vähenemiseen 

Nykyisin käytössä olevilla tulvariskien hallin-
nan toimenpiteillä tulvasuojeluhyödyt ulottuvat 
keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvan tulvan 
tasolle (1/50a). Seuraavilla tasoilla tulvien aiheut-
tamat vahingot kasvavat merkittävästi. Tehosta-
mistarvetta on eniten omatoimisen varautumisen, 
maankäytön suunnittelun ja arvioinnin, yhteistyö-
verkostojen, ilmastokestävyyden, toimenpiteiden 
rahoitusvaihtoehtojen ja vapaaehtoistoiminnan ke-
hittämisen osalta. 

Kyrönjoen vesistön erityispiirteisiin kuuluu, että 
jäät lähtevät liikkeelle ensin yläjuoksulta. Liikkuvat 
jäät aiheuttavat ongelmia ruuhkautuessaan alem-
pana jokiuomassa vielä kiinteästi paikallaan ole-
vien jäiden kanssa. Jokiin syntyvät jääpadot saat-
tavat nostaa vedenpintaa nopeasti. Jääpatotulvat 
ovat ongelmallisia, koska niiden syntyä on vaikea 
ennustaa. Jääpadon purkamisessa pyritään siihen, 
ettei alapuoliseen jokiuomaan aiheuteta vielä suu-
rempaa vahinkovaaraa.

Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisää-
misen tulvasuojelullinen hyöty perustuu veden 
varastoitumiseen valuma-alueilla ja näin virtaus-
huippujen tasoittumiseen koko vesistöalueella. Pie-
nimuotoisilla toimenpiteillä, kuten laskeutusaltailla, 
kosteikoilla, ojakatkoksilla ja suoalueiden ennal-
listamisell on merkittävää tulvasuojelullista hyötyä 
vasta, kun alueita on satoja tai tuhansia. Lisäksi 
toimilla voidaan vähentää vedessä olevan kiintoai-
neksen määrää. Tilapäinen tulvavesien varastointi 
tai hidastaminen antaa mahdollisuuden kehittää ja 
tehostaa tulvasuojelua ja se voi olla joillakin vesis-
töalueilla jopa merkittävin lisäkeino tulvariskin pie-
nentämiseksi. 

Alueella on poistunut ja poistuu käytöstä run-
saasti turvetuotantoalueita, joista voidaan mah-
dollisesti saada laajempiakin vedenpidätysaltai-
ta. Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden 
muuttaminen valumavesien pidätysaltaiksi voisi vä-
hentää vesistön tulvariskejä. Tulvaryhmän esityk-
sestä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteutti vuo-
sina 2014 – 2015 selvityksen käytöstä poistuvien 

turvetuotantoalueiden muuttamiseksi kosteikoiksi 
ja muiksi tulvavesien pidätysaltaiksi. Käytöstä pois-
tettuun turvetuotantoalueeseen jää turpeen poista-
misen jälkeen luontainen painanne, jolloin ne so-
pivat hyvin pidätysaltaiksi. Alueen soveltuminen 
tulvavesien pidättämisalueeksi täytyy kuitenkin ar-
vioida tapauskohtaisesti, sillä siihen vaikuttaa alu-
een topografia, koko, sijainti sekä maanomistajan 
tavoitteet alueen tulevalle käytölle. 

Pengerrysalueiden käytön muutoksella tar-
koitetaan tulvaluukkujen avaamiskorkeuden nostoa 
siten, että mikäli kyseessä on selvästi harvinaisem-
pi kuin keskimäärin 1/20 v toistuva tulva, penger-
rysalueiden varastointitilavuus käytettäisiin hyväksi 
vasta suurimman tulvahuipun leikkaamiseen. Eli jo-
en vedenpinnan Nikkolassa annettaisiin nousta ny-
kyistä korkeammalle tasolle ennen tulvaluukkujen 
avaamista. Nykytilanteessa tulvavesi päästetään 
Kyrönjoesta pengerrysalueille tulvaluukkujen ja tul-
vakynnysten kautta jo 1/20 v tai sitä harvinaisem-
malla tulvalla. Tällä järjestelyllä on varmistettu se, 
ettei toimesta aiheudu haittaa yläpuoliselle Ilmajo-
en taajamalle.

Kyrönjoen yläosalla on seitsemän pengerrysalu-
etta, jotka sijaitsevat Ilmajoen kunnan ja Seinäjo-
en kaupungin alueilla. Näitä ovat Rintalan, Tiek-
sin, Iskalan, Halkosaaren, Mikinneva, Kitinojan ja 
Pajuluoman pengerrysalueet. Pengerrysalueis-
ta pinta-alaltaan ja varastotilavuudeltaan selvästi 
suurimmat ovat Rintala ja Tieksi. Näiden penger-
rysalueiden varastotilavuuden on arvioitu olevan 
noin 40 milj. m3. Rintalan ja Tieksin penkereiden 
tulvaluukkujen on suunniteltu purkavan tulvilta suo-
jatulle alueelle vettä teoreettisesti maksimissaan 
150 m3/s (Röyskölä ja Ionoja) vedenpinnan olles-
sa Nikkolassa tasolla N43 +40,00m. Pengerrys-
alueiden käytön muutos edellyttää todennäköisesti 
usein toistuvilla tulvilla kastuvien kohteiden erillis-
suojauksia Ilmajoen keskustassa.

Kyrkösjärven säännöstelyn tehostaminen vä-
hentäisi Kyrönjoen merkittävien tulvariskialueiden 
tulvavahinkoja. Kyrkösjärven säännöstelyä laske-
malla allas nykyistä alemmaksi, kun ennustetaan 
harvinaista tulvatilannetta. Silloin olisi mahdollista 
saada käyttöön arvioitu 3 milj. m3 lisää varastotilaa. 
Kyrkösjärven tekojärven nykyisen luvan mukainen 

9 Hallintasuunnitelman toteutumisen ym-
päristövaikutukset
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säännöstelytilavuus on n. 11 milj. m3. Mikäli järveä 
laskettaisiin vielä n. 1 m nykyistä alarajaa alem-
maksi, olisi varastotilavuutta mahdollista kasvattaa 
n. 14 milj. m3:iin. yhden metrin veden pinnan lasku 
pienentäisi merkittävästi järven pinta-alaa, joka oli-
si tällöin alarajalla n. 60 ha, kun se nykyisen luvan 
mukaisella alarajalla on n. 240 ha. Kyrkösjärven 
sijainti on otollinen pienentämään tulva-aikaista 
huippuvirtaamaa alapuolisella tulvavaara-alueella. 
Vaikutukset ulottuisivat Ylistaro-Koivulahden mer-
kittävälle tulvariskialueelle asti. Kyrkösjärven täyt-
tökanavan vetokyvyllä 45 m3/s lisätty varastotila 
riittäisi pienentämään tulvahuippua vajaan vuoro-
kauden ajan nykyistä pidempään.

Asutuksen ja erityiskohteiden suojaamisen 
tavoitteena on, että Seinäjoen sekä Ylistaron-Koi-
vulahden merkittävillä tulvariskialueilla asuinra-
kennukset suojataan tulvapenkereillä tai tilapäisillä 
tulvaseinämillä keskimäärin 1/100 vuodessa tois-
tuvan tulvan tasolle ja erityiskohteet keskimäärin 
1/250 vuodessa toistuvan tulvan tasolle. Toimenpi-
de vaatii lisäselvityksiä, muun muassa suojattavi-
en kohteiden määrän, toteutustavan ja patoturvalli-
suusluokan osalta.

Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpi-
teiden toteuttaminen vähentää alueella etenkin 
jääpadoista aiheutuvia tulvaongelmia. Kyrönjoen 
alaosalla ja suistoalueella tehdään keväisin jääsa-
hauksia, joilla pyritään estämään jääpatojen syn-
tymistä. Suistoalueen läheisyyteen rakennettaessa 
on otettava huomioon erilaiset tulvatilanteet. Alim-
missa rakentamiskorkeuksissa on huomioitava 
vesistötulvat, merivesitulvat, jääpatotulvat ja hule-
vesitulvat. Kyrönjoen alaosalla sijaitsevien tulva-
suojelurakenteiden kunnosta tulee jatkossakin pi-
tää hyvää huolta.

Arvio esitettyjen toimenpiteiden yhteis-
vaikutuksista tulvahaittojen vähenemi-
seen
Jos kaikki Kyrönjoen tulvariskien hallintasuun-
nitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan, 
niin merkittävällä tulvariskialueella ei pitäisi ai-
heutua merkittävää vahinkoa asuinrakennuksil-
le melko harvinaisella tai harvinaisella tulvalla. 
Mahdollisesti vähäisiä vahinkoja voi aiheutua 
erittäin harvinaisella 1/250 tulvalla. Toimenpitei-
den hyötyalueina on Ilmajoen-Seinäjoen sekä 
Ylistaron merkittävät tulvariskialueet. Vesien pi-
dättämisen valuma-alueella sekä nykyisten tul-
variskien hallinnan toimenpiteiden hyödyt koh-
distuvat pitkällä aikavälillä koko vesistöalueelle.
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9.2 Arvio luontovaikutuksista

Nykyisin käytössä olevista tulvariskien hallin-
nan toimenpiteistä merkittävimpiä luontovaiku-
tuksia voi aiheutua jääpatojen räjäytyksistä, jotka 
voivat aiheuttaa haittaa vaelluskalojen poikastuo-
tannolle. Jääpatojen räjäyttäminen alueella on 
kuitenkin hyvin vähäistä, sillä jääpatoja torjutaan 
pääosin kaivinkonetta apuna käyttäen. Jokisuiston 
jääpatojen torjuntaan on käytetty myös ilmatyyny-
alusta.

Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisäämi-
sellä on huomattavaa vesienhoidollista hyötyä. 
Vettä pidättävät rakenteet auttavat vähentämään 
vesistöön päätyvää kuormitusta. Tulvavesien pidät-
täminen metsä- tai kosteikkoalueille saattaa myös 
luoda elinympäristöjä, jotka edistävät luonnon mo-
nimuotoisuutta. Veden pidättämiseen liittyvät ta-
voitteet voidaan yhteensovittaa vesienhoidon ta-
voitteiden kanssa, jolloin voidaan samanaikaisesti 
vähentää tulvien toistuvuutta ja edistää vesien hy-
vän ekologisen tilan tavoitteita.

Pengeralueiden käytön muutoksen toteutues-
sa tulvavettä johdetaan nykyistä harvemmin pen-
gerrysalueelle, jolloin pengerrysalueelta huuhtou-
tuu ravinteita ja kiintoainesta nykyistä vähemmän. 
Tulvaluukkujen kautta pengerrysalueelle päätyy ve-
den mukana myös kaloja. Muutoksen toteutuessa 
kaloja jää penkereiden taakse nykyistä harvemmin.

Kyrkösjärven säännöstelyn muutos saattaa 
vaatia vähäisiä järvellä tehtäviä ruoppauksia, joi-
den arvioidaan aiheuttavan tilapäistä vesistön sa-
mentumista. Laskemalla altaan vedenpintaa har-
vinaisilla tulvilla nykyistä alemmaksi heikennetään 
Kyrkösjärven veden tilaa. Erityisesti talviaikaan to-
teuttavana toimenpide laskee veden happipitoisuu-
den eliöstölle haitalliselle tasolle ja voi aiheuttaa 
kalakuolemia. Lisäksi rantaeroosio voi lisääntyä. 
Toisaalta toimenpidettä hyödynnettäisiin vain, kun 
ennustetaan poikkeuksellisen voimakasta tulvake-
vättä. Vesiympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
arviointi edellyttää lisäselvityksiä, jotka tehdään lu-
pahakemuksen yhteydessä.

Asutuksen ja erityiskohteiden suojaamisella ei 
arvioida olevan merkittäviä luontovaikutuksia, mut-
ta vaikutukset riippuvat kohteesta ja suojaamisen 
toteutustavasta. Tarkempi arvio vaikutuksista voi-
daan tehdä vasta, kun tarkat tiedot suojattavista 
kohteista ja niiden toteutustavasta on olemassa. 
Tulvasuojauksilla voi olla positiivinen luontovaiku-
tus, jos niiden avulla voidaan estää tai vähentää 
haitallisten aineiden kulkeutumista ympäristöön 
suojaamalla mahdollinen riskialtis kohde.

Arvio esitettyjen toimenpiteiden yhteis-
vaikutuksista luontoarvoihin
Toimenpiteiden kielteiset yhteisvaikutukset alu-
een luontoarvoihin ovat keskipitkällä ja pitkäl-
lä aikavälillä vähäiset. Myös nykyisin käytössä 
olevien toimenpiteiden tehostamisella on vähäi-
siä haitallisia luontovaikutuksia. Valuma-alueen 
vedenpidätyskyvyn lisäämisellä voi toteutus-
laajuudesta riippuen olla merkittäviä positiivi-
sia luontovaikutuksia. Pengerrysalueen käytön 
muutoksesta ei arvioida aiheutuvan kielteisiä 
luontovaikutuksia. Merkittävimmät kielteiset 
vaikutukset liittyvät Kyrkösjärven mahdollisiin 
perkauksiin ja säännöstelykäytännön muutok-
seen. Toisaalta toimenpidettä hyödynnettäisiin 
vain, kun ennustetaan poikkeuksellisen voima-
kasta tulvakevättä. Asutuksen ja erityiskohtei-
den suojaamisella ei arvioida olevan merkittä-
viä kielteisiä luontovaikutuksia.
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9.3 Arvio sosiaalisista ja ta-
loudellisista vaikutuksista
Nykyisin käytössä olevilla tulvantorjunnan toi-
menpiteillä voidaan parantaa tulvavaara-alueen 
asukkaiden turvallisuutta ja yhteiskunnan toimin-
tojen ylläpitoa poikkeuksellisissa tulvissa. Toimen-
piteiden tehostamisella ei ole merkittäviä kielteisiä 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Maankäytön 
suunnittelun tehostaminen voi osin rajoittaa tulva-
alueille rakentamista. Mahdollinen paikallissuoja-
usten rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia 
maisemaan ja piha-alueiden käyttöön. Muutokset 
riippuvat kuitenkin paikallissuojausten toteutusta-
vasta. Lisäksi pengerrysalueiden, tekojärvien ja 
säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito 
voi aiheuttaa tilapäistä haittaa viihtyvyyteen, mai-
semaan ja virkistyskäyttöön.

Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisäämi-
nen monipuolistaa maisemaa toimenpidealueella. 
Etenkin suuremmat kosteikot voivat myös moni-
puolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia lähialueil-
la. Vesivoimatuotannon kannalta virtaamien tasaa-
misella on pieni positiivinen vaikutus. Käytöstä 
poistuneiden turvetuotantoalueiden muuttaminen 
valumavesien pidätysaltaiksi voi olla positiivisia so-
siaalisia vaikutuksia, koska toimenpide nähdään 
tehokkaana maankäytön suunnitteluna. Metsän-
hoidon kannalta tulvavesien pidättäminen metsä-
alueille voi johtaa kielteisiin taloudellisiin vaikutuk-
siin, sillä vesi myöhästyttää puuston kasvua ja lisää 
lahovaurioita.

Pengerrysalueiden käytön muutoksen seu-
rauksena pengerrysalueilla sijaitseville pelloille 
johdetaan tulvavettä nykyistä harvemmin, jolloin 
maatalousvahinkoja syntyy vähemmän. Matalalla 
sijaitsevien kohteiden mahdollisten suojausten ra-
kentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maise-
maan ja piha-alueiden käyttöön. Muutokset riippu-
vat kuitenkin paikallissuojausten toteutustavasta. 

Kyrkösjärven säännöstelyn muutoksesta ai-
heutuu pieni hyöty vesivoimataloudelle, vaikka-
kin Kyrkösjärven laskeminen nykyistä alemmaksi 
saattaa vaatia muutoksia voimalaitosrakenteisiin. 
Vuonna 2018 tehdyn luotauksen perusteella ve-
siyhteys järven eteläosan tulokanavan ja pohjoi-
sessa sijaitsevan vesivoimalaitoksen välillä säilyisi 
metrin alemmallakin säännöstelyn alarajalla. Läm-
pövoimalaitoksen toiminnan vaatima Kyrkösjär-
ven alin vedenkorkeus on selvitettävä ja huomioi-
tava. Voimalaitokselle on myös turvattava riittävä 

lauhdeveden saanti toimenpiteen aikana. Kyrkös-
järven säännöstelyn muutos oletettavasti vähentäi-
si tulvasta aiheutuvia satovahinkoja tulvakorkeuksi-
en laskiessa. Toimenpide voi heikentää talvikauden 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

Asuinrakennusten ja erityiskohteiden tulva-
suojaukset parantavat asukkaiden turvallisuutta ja 
suojelevat kiinteistöjä kastumiselta. Tulvasuojaus-
ten rakentaminen voi aiheuttaa muutoksia maise-
maan ja piha-alueiden käyttöön riippuen käytettä-
västä suojaustavasta. Tilapäisillä tulvasuojauksilla 
vaikutukset jäävät lyhytaikaiseksi. Maarakenteisilla 
penkereillä vaikutukset ovat puolestaan pysyviä. 
Tulvapenkereitä on kuitenkin mahdollista maise-
moida ympäristöön paremmin sopivaksi.

Arvio esitettyjen toimenpiteiden sosiaa-
lisista ja taloudellisista yhteisvaikutuk-
sista
Esitettyjen toimenpiteiden yhteisvaikutuksista 
on hyötyä Kyrönjoen merkittävien tulvariskialu-
eiden asukkaille. Haitallisia sosiaalisia vaiku-
tuksia kuten maisemahaittoja arvioidaan aiheu-
tuvan erityisesti asuinrakennusten ja muiden 
vahinkokohteiden mahdollisesta pysyvästä pai-
kallissuojauksesta. Kyrkösjärven säännöstelyn 
muutos voi tilapäisesti heikentää virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia. Valuma-alueen vedenpidä-
tyskyvyn lisääminen metsäalueille voi aiheuttaa 
taloudellisia tappioita metsänomistajille, joten 
toimenpiteen pitkän aikavälin vaikutukset on 
selvitettävä tapauskohtaisesti metsänomistajan 
kanssa. Kyrönjoen pengerrysalueiden rantojen 
maataloudelle sekä Kyrönjoen vesivoimatuo-
tannolle aiheutuu lieviä myönteisiä vaikutuksia.
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Ympäristönäkökohdat otetaan mahdollisimman 
hyvin huomioon jo toimenpiteiden suunnittelussa. 
Toimenpiteissä ja hankevalinnoissa suositaan ym-
päristön kannalta mahdollisimman vähän ympäris-
töhaittoja aiheuttavia toimia. Tulvariskien hallinnan 
toimenpiteiden arvioinnin yhteydessä jatkotarkas-
telusta poistettiin toimenpiteet, jotka ovat erityisen 
haitallisia vesienhoidon kannalta. 

Taulukossa 6 on tarkasteltu jatkosuunnitteluun 
valittujen toimenpiteiden osalta ennakoituja haitta-
vaikutuksia ja keinoja niiden ehkäisemiseksi ja lie-
ventämiseksi

10 Toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi 
ja vähentämiseksi

Taulukko 6. Kyrönjoen tulvariskien hallinnan jatkosuunnitteluun valittujen toimenpiteiden aiheuttamat mahdolliset haitat ja keinot 
haittojen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.

Toimenpide Mahdolliset haittavaikutukset Keinot haitan ehkäisemiseksi 

Nykyisin käytössä olevat 
toimenpiteet ja niiden tehos-
taminen 

Jääpatojen räjäyttämisestä aiheu-
tuvat haitat vesiluonnolle 

 Haittojen minimointi suunniteltava tapauskohtaisesti. 

Valuma-alueen vedenpidätys-
kyvyn lisääminen 

Vettymishaitat Mahdollisten haittojen huomiointi toimenpiteiden suunnitte-
lun yhteydessä. 

Pengerrysalueiden käytön 
muutos ja vahinkokohteiden 
paikallissuojaaminen 

Kohdekohtaisten tulvasuojelura-
kenteiden maisemavaikutukset 

Penkereet voidaan korvata tilapäisillä tulvaseinämillä tai 
maisemoidaan olemassa olevaan maastoon sopiviksi. 
Penger on myös mahdollista toteuttaa matalampana ja 
ponteilla tai lankuilla tarvittaessa korotettavalla ratkaisuna. 

Kyrkösjärven säännöstely-
muutos 

Ruoppauksen aiheuttamat haitat 
vesiluonnolle 

Mahdolliset haitat ja niiden lieventäminen selvitetään tar-
kemmassa hankesuunnittelussa. 

Säännöstelymuutoksesta aiheutu-
va vaikutus veden tilaan 

Mahdolliset haitat ja niiden lieventäminen selvitetään tar-
kemmassa hankesuunnittelussa ja lupaprosessissa. 

Säännöstelymuutoksesta aiheu-
tuvat haitat eliöstölle ja kalakan-
noille 

Haittoja voidaan osin kompensoida kalaistutuksin. 

Kyrönjoen alaosan tulvasuoje-
lutoimenpiteet 

Tulvasuojelullisten niittojen vaiku-
tus linnustoon. 

Niitot voidaan toteuttaa lintujen pesimisajan ulkopuolella 
huomioiden linnuston kannalta tärkeimmät elinalueet. 

Ruoppauksen aiheuttamat haitat 
vesiluonnolle. 

Mahdolliset haitat ja niiden lieventäminen selvitetään tar-
kemmassa hankesuunnittelussa ja lupaprosessissa. 

Uusi tulvauoma lisää hetkellisesti 
mm. kiintoaineen kulkeutumista 
alapuoliseen vesistöön ja voi 
vaikuttaa alueen eliöstöön. 

Mahdolliset haitat ja niiden lieventäminen selvitetään tar-
kemmassa hankesuunnittelussa ja lupaprosessissa. 
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Tulvariskien hallintaa koskevan lakimuutoksen (HE 
105/2019 vp; EV 11/2020) myötä tulvaryhmän teh-
tävänä on seurata tulvariskienhallintasuunnitelmas-
sa asetettujen tavoitteiden toteutumista (620/2010, 
16 §). Seurannan päämääränä on varmistaa hallin-
tasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteut-
taminen suunnitellussa aikataulussa ja tulvariskien 
hallinnan tavoitteiden saavuttaminen. Tulvaryhmä 
kokoontuu seuraamaan hallintasuunnitelmissa esi-
tettyjen tavoitteiden toteutumista vuosittain. ELY-
keskus raportoi tiedot toimenpiteiden toteutumises-

11 Hallintasuunnitelman seuranta ja epä-
varmuustekijät

Taulukko 7. Kyrönjoen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteutumisen seuranta. 

Toimenpideryhmä Mittarit 

Tulvariskiä vähentävät 
toimenpiteet 

Tulva-alueet ja alimmat rakennuskorkeudet huomioivien kaavojen, rakennusjärjestyksen, 
lupien ja vahinkokohteiden määrä 

Tulvaennusteiden luotettavuusongelmat 

Toteutuneet toimenpiteet (kartoitukset, selvitykset, pilottikohteet ja VHS-toimenpiteet) 

Tulvasuojelutoimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet (suunnitelma, lupahakemus, toteutus, materiaali) 

Toteutuneet kustannukset 

Suojattujen riskikohteiden määrä 

Valmiustoimet Toteutuneet toimenpiteet (tiedotus, harjoitus, suunnitelma, selvitys) 

Toiminta tulvatilanteessa Yhteistyötilaisuuksien ja tiedotuksen määrä 

Rakenteiden käyttö (asiantuntija-arvio) 

Säännöstelyn poikkeuslupien tarpeen määrä 

Jälkitoimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet, jotka edistävät varautumista (asiantuntija-arvio) 

ta Suomen ympäristökeskukselle, joka kerää tiedot 
keskitetysti tulvatietojärjestelmään. 

Hallintasuunnitelmien toimeenpanon seuranta 
koostuu kahdesta kokonaisuudesta: 1) toimenpi-
teiden toteutumisen seurannasta sekä 2) vaikutus-
ten ja tavoitteiden saavuttamisen seurannasta. Toi-
menpiteiden toteutumisen seurannassa käytetään 
taulukossa 7 esitettyjä mittareita. Seurannan tulok-
set raportoidaan hallintasuunnitelman päivityksen 
yhteydessä. 
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12 Yhteenveto

Ylistaro-Koivulahti ja Ilmajoki-Seinäjoki on nimetty 
Suomen valtakunnallisesti merkittäviksi tulvariski-
alueiksi maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
20.12.2018. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan 
tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistöalu-
een kattava tulvariskien hallintasuunnitelma. Tul-
variskien hallinnan suunnittelun laadinnasta vastaa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Kyrönjoen 
tulvaryhmän ja muiden sidostahojen kanssa. 

Kyrönjoen tulvien kannalta suurimpana ongel-
mana on kevättulvahuipun jyrkkyys, minkä lisäksi 
vaaratilanteita voivat aiheuttaa rankkasateet ja jää-
padot. Tulvariskiä lisää myös Laihianjoen ja Kyrön-
joen bifurkaatioalue, joka muodostuu Veikkaalan 
sekä Tuovilan ja Rudon välille. Ilmastonmuutoksen 
ennustetaan lisäävän säiden ääri-ilmiöitä ja muu-
toksia hydrologisessa vuodenaikaisrytmissä.

Tulvariskien hallinnan suunnittelussa tarkasteltiin 
vaihtoehtoisia tapoja tulvahaittojen ehkäisemiseksi 
ja vähentämiseksi. Toimenpiteet tulvariskien hallin-
nan suunnittelun kaudelle 2022 – 2027 ovat: 
• Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja 

niiden tehostaminen
• Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuo-

toisilla toimenpiteillä
• Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutos ja 

Ilmajoen keskustan vahinkokohteiden paikallis-
suojaaminen 

• Kyrkösjärven säännöstelyn tehostaminen
• Ylistaro-Koivulahden ja Seinäjoen tulvariski-

alueiden erityiskohteiden ja asutuksen suojaus 
penkereillä tai tilapäisillä suojauksilla, 

• Kyrönjoen alaosan tulvasuojelutoimenpiteet.

Esitetyillä toimenpiteillä pyritään parantamaan va-
rautumista harvinaisiin tulvatilanteisiin. 

Toimenpiteiden valinnassa on huomioitu vesien-
hoidon tavoitteet ja toimenpiteiden toteutettavuus, 
sekä huomioitu ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nen. Toimenpiteistä ei aiheudu pitkäaikaisia tai 
laaja-alaisia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Toi-
menpiteet edistävät terveellisen ja turvallisen eli-
nympäristön tavoitteita, sekä turvaavat tulvatilan-
teissa välttämättömyyspalveluiden toimivuuden, 
elinkeinojen toimintaedellytykset ja alueen kulttuu-
riperinnön. 

Arviot Kyrönjoen tulvariskien hallintasuunnitelman 
toimenpiteiden ympäristövaikutuksista on esitet-
ty kootusti luvun 5 taulukossa 6. Merkittävimmät 
myönteiset ympäristövaikutukset liittyvät veden 
pidättämiseen valuma-alueilla pienimuotoisilla toi-
menpiteillä. Merkittävimmät myönteiset ympäris-
tövaikutukset ovat seuraavilla toimenpiteillä: vesi-
en pidättämisratkaisujen edistäminen neuvontaa, 
koulutusta ja tiedottamista kehittämällä (toimenpi-
de 4.1), tukijärjestelmiä kehittämällä sekä selvittä-
mällä tehokkaita tulvavesien pidättämiseen liittyviä 
toimenpiteitä (kansallinen hanke) (toimenpide 4.4). 
Lisäksi voidaan edistää vesistöalueen paikallisia 
monipuolisia vesistöhankkeita (toimenpide 4.5). 
Tulvasuojelutoimenpiteistä on mainittava siirrettä-
vien/pysyvien tulvasuojausten selvitys ja hankkimi-
nen (toimenpiteet 6.1 ja 6.2), koska paikallissuojaus 
ovat tehokas tapa suojata mahdollisia ympäristölle 
riskiä aiheuttavia kohteita ja estää haitta-aineiden 
kulkeutuminen vesistöön.

Ehdotus Kyrönjoen tulvariskien hallintasuunnitel-
maksi oli yleisön kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. 
Hallintasuunnitelman toteutumista seurataan vuo-
sittain ja suunnitelma päivitetään vuonna 2028. 

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä hyväksyi 
suunnitelman sisällön syyskuussa 2021. Maa- ja 
metsätalousministeriö on hyväksynyt suunnitelman 
joulukuussa 2021.
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Liite 3 Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa

(lyhennetty versio)

1. Yleistä toiminnasta tulvatilanteessa

Tulvatilannetoimintaan kuuluvat tulvan uhatessa tai tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet, joiden tarkoi-
tuksena on estää tai vähentää tulvasta aiheutuvia vahinkoja. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa ti-
lanteen vaatima vesistön säännöstely ja muu juoksutusten säätely, vesistössä suoritettavat toimenpiteet, 
kuten hyydepatojen muodostumisen estäminen, jääpuomien asentaminen ja jääpatojen purkaminen sekä 
pelastustoiminta, kuten väestön evakuointi ja kohteiden suojaaminen tilapäisin rakentein (valtakunnallisen 
tulvariskityöryhmän raportti 2009).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat 24.6.2010 voimaan tulleen tulva-
lain (laki tulvariskien hallinnasta) mukaan tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjes-
tämisestä ja toimenpiteiden ohjauksesta vesistössä. Lisäksi ELY-keskukset antavat suosituksia vesistön 
säännöstelyjen ja juoksutusten yhteensovittamisesta ja huolehtivat hydrologisesta seurannasta sekä vesi-
tilanne- ja tulvavaroituspalvelusta yhteistyössä Tulvakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja 
Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Alueellinen pelastuslaitos vastaa tulvatilanteisiin liittyvästä pelastustoiminnasta. Pelastustoiminnan joh-
taja ilmoittaa pelastustoiminnan aloittamisesta ja siihen kuuluvasta johtovastuusta tulvatilanteessa toimi-
ville muille viranomaisille.

2. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatio

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvantorjuntaorganisaatio on esitetty hallin-
tasuunnitelman luvussa 5.3. Organisaatio koostuu tulvajohtoryhmästä sekä torjunta-alueiden vastaavista, 
jotka on jaettu vesistöittäin. 

Tulvatilanteiden ohjaus ja koordinointi sekä operatiiviseen toimintaan liittyvät toimenpiteet, TUL-
VAJOHTORYHMÄ (tulva-aikana viranomaiskäyttöä varten erillinen tulvapuhelinnumero ja tulvatie-
dottamisen ohjaus): 
• Poikkeuksellisten tulvien aikana tulvajohtoryhmää täydennetään viestinnän, liikennevastuualueen sekä 

elinkeinovastuualueen asiantuntijoilla.
• Tulvantorjunnan yleisjohto ELY-keskuksessa.
• Ennakkotorjuntatoimenpiteistä päättäminen.
• ELY-keskuksen sisäisen tulvaorganisaation ja varallaolon järjestäminen.
• Tulvatiedottamisen järjestäminen.
• Tulvatilanteisiin liittyvistä operatiivisista toimista päättäminen (jääpatojen purku, tulvavesien johtami-

nen pengerrysalueille ym.).
• Normaalista poikkeavien tai normaalia laajempien toimien aloittamisesta sopiminen pelastusviran-

omaisen kanssa.
• Operatiivisten toimien tiedottamisesta huolehtiminen tulvantorjuntaorganisaatiolle sekä muille viran-

omaisille, tiedotusvälineille ja paikallisväestölle.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tulvantorjunnan toi-
mintaohje vuonna 2020 
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Tulvatilanteisiin liittyvä hydrologinen seuranta ja tulvatilannetiedotteet sekä vesistökohtainen yh-
teistyöryhmätoiminta:
• Valtion vastuulla olevien vesistösäännöstelyjen käyttö.
• Yhteydenpito muihin vesistön säännöstelijöihin ja säännöstelyn ohjaus.
• Hydrologisten tietojen seuranta ja vesistöennusteiden seuranta sekä yhteydenpito Suomen ympäristö-

keskukseen.
• Vesistöennusteista, tulva- ja jäätilanteesta sekä tulvatilanteen organisaatiosta tiedottaminen tulvantor-

juntaorganisaatiolle sekä muille viranomaisille ja tiedotusvälineille.
• Tiedottamiseen ja muuhun yhteydenpitoon liittyvien osoitelistojen ylläpito.
• Yhteyksien toimivuuden varmistaminen ja yhteyshenkilöiden ja varallaolojen (hätäkeskukset, alueelli-

set
• pelastuslaitokset, poliisi, sotilaslääni, säännöstelyluvan haltija / säännöstelijä, valmiusjohtaja) selvittä-

minen tarvittaessa.
• Tulvatilanneraporttien kokoaminen ja toimittaminen sidosryhmille.
• Aluehallintovirastolta haettavien poikkeuslupien valmistelu.

Tulvatilanteiden kenttätoiminta:
• Ennakkotorjuntatoimien (jäänsahaus, hyydepuomitus ym.) valmistelu, teräsjään ja kohvajään paksuu-

den
• selvittäminen ja muut vastaavat ennen tulvatilannetta tehtävät toimet tulvien välttämiseksi ja näiden 

toimien toteuttamisen dokumentointi.
• Jääpuomien asentaminen / purkaminen ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
• Yhteydenpito ennakkotorjuntatoimien suorittajiin ja avustavat toimenpiteet, kuten sahauslinjan merkin-

tä.
• Torjuntatoimenpiteiden valmistelu ja toteutus.
• Tulvatilanteisiin liittyvä kenttäseuranta ja raportointi ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatiolle (ensi-

sijaisesti tulvajohdon tulvapuhelinnumeroon).
• Tulvan aikaisen tilanteen dokumentointi tulvapäiväkirjaan päivittäin. Dokumentoitavia asioita ovat 

mm: poikkeuksellisten vedenkorkeuksien mittaaminen ja/tai maastoon merkitseminen, tulvatilanteen 
kehittyminen yleisesti, tehdyt torjuntatoimet, tulvan aiheuttamat vahingot sekä muut tulvan suuruuteen 
vaikuttavat maastossa havaitut tekijät.

• Torjunta-alueen vastaavat ja heidän sijaisensa sopivat tarvittaessa työnjaosta ja päivystysvuoroista. 
Tulvatilanteen organisaation kokoonpano, yhteystiedot ja tehtävänkuvat tarkistetaan tulvatilanteen 
uhatessa. Samalla tarkistetaan toiminnan tarvitsemat luvat ja sovitaan puuttuvien lupien hankkimises-
ta. 

3. Yhteistyöorganisaatiot

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

4. Ennakoivat toimenpiteet

Tulvatilanteiden varautumisessa on keskeistä hydrologisten tietojen ja vesistöennusteiden riittävä seu-
ranta. Hydrologisten tietojen seurantaan on erityisesti kiinnitettävä huomiota hyydetulvien esiintymis-
ajankohtina, pidempiaikaisten sadejaksojen aikana ja keväällä lumen sulamisesta aiheutuvien tulvien 
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lähestyessä. Seuranta toteutetaan vesistömallijärjestelmän jokikohtaisia vesistöennusteita ja sääennus-
teita seuraamalla. Tarpeen mukaan on myös oltava kiinteässä yhteistyössä alueen vesistön säännöstelyä 
hoitavien tahojen ja Suomen ympäristökeskuksen hydrologisesta seurannasta vastaavien kanssa. Vesis-
tön vedenkorkeuksista, virtaamista, lumen vesiarvosta, jäänpaksuuksista ja muista hydrologisista havain-
noista laaditaan tiedotteita.

Tulvantorjunta-alueen vastaavien tulee tarkistaa hyyde- ja jääpatojen torjunnassa tarvittava varustus ja 
tarvittaessa täydentää se ympäristöministeriön julkaiseman ympäristöhallinnon ohjeen 3/2006 Työsuojelu 
jää- ja hyydepatojen torjunnassa mukaiseksi. Vastuuhenkilön tulee varmistaa räjähdysaineen saanti ja että 
tarvittaessa on käytettävissä panostaja (esim. vapaapalokunnat, urakoitsijat). Luettelo jää- ja hyydepatojen 
torjuntaan liittyvistä laeista, asetuksista, valtioneuvoston päätöksistä ja muista viranomaismääräyksistä ja 
ohjeista on edellä mainitussa ohjeessa. Tarvittaessa on pyydettävä räjäytystöihin virka-apua pelastusviran-
omaiselta ja ELY-keskus antaa asiantuntija-apua räjäytyskohteiden valitsemiseksi. Pelastusviranomainen 
pyytää tarvittaessa virka-apua puolustusvoimilta räjäytystöissä.

ELY-keskuksen kenttätoiminnasta vastaavien torjunta-aluevastaavien tulee seurata jo ennen varsinaista 
toimintavaihetta hyyde-, jää- ja tulvatilanteen kehittymistä ja raportoida havainnoistaan ELY-keskuksen tul-
vajohtoryhmälle. Operatiivisesta toiminnasta vastaavan tulee ennen operatiivista toimintaa tulvatilanteessa 
ottaa yhteys pelastusviranomaisiin ja hätäkeskuksiin yhteistyön varmistamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää vuosittain maalis-huhtikuussa ennen tulvakautta yhteistyöor-
ganisaatioiden kanssa pidettävän tulvapalaverin, jonne kutsutaan Vaasan hätäkeskus, Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston pelastustoimi sekä tulva-alueiden keskeiset kunnat, säännöstelystä vastaavat ja alu-
eurakoitsijat.

5. Tulvanaikaiset toimenpiteet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on oltava selvillä tulvatilanteen kehittymisestä mahdollisimman tarkoin 
ja pyrittävä käytettävissä olevin keinoin selvittämään lähiajan muutokset säätilassa, vedenkorkeuksissa ja 
virtaamassa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen operatiivisesta toiminnasta vastaavat tulvajohtaja ja muut 
tulvajohtoryhmän edustajat. Päätökset mahdollisen operatiivisen toiminnan (hyyde- ja jääpatojen purkami-
nen, räjäytykset ym.) tarpeesta tehdään kenttätoiminnasta vastaavan torjunta-alueen vastaavan tekemän 
raportoinnin perusteella.

Tulvatilannetiedottamisen aloittamisajankohdasta päätetään ELY-keskuksen sisäisessä järjestäytymis-
palaverissa. Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti ELY-keskuksen viestintähenkilöiden välityksellä ja tie-
dotteet laaditaan ensisijaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedotteet tallennetaan myös ELY-keskuksen 
verkkolevylle. Tiedotteiden lisäksi tulvajohtoryhmä yhdessä ELY-keskuksen viestinnän kanssa päivittää 
Twitter-tiliä @tulvatpohjanmaa. Päivitykset tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä suomeksi että ruot-
siksi.

Tulva- ja patoturvallisuusvaaratilanteista sekä tulvatilanteiden kehittymisestä tulee tiedottaa Tulvakes-
kukseen ja maa- ja metsätalousministeriöön. Tulvakeskuksen vesistötulvien varallaolopäivystys ylläpitää 
tilannekuvaa, reaaliaikaisten tietojen, ennusteiden ja ELY:jen ja muiden viranomaisten tuottamien tulvatie-
tojen perusteella ja tiedottaa siitä viranomaisille suoraan ja LUOVA-järjestelmän kautta. Tulvakeskuksen 
päivystäjän tavoittaa viranomaiskäyttöön tarkoitetusta puhelinnumerosta.

Säätilan kehittyessä sellaiseksi, että hyydepatojen muodostuminen, jäidenlähtö tai tulvatilanteen vai-
keutuminen on pian odotettavissa, antaa tulvajohtaja torjuntaorganisaatiolle määräyksen varallaoloon 
siirtymisestä. Varallaoloon määrätyn henkilöstön on oltava puhelimella tavoitettavissa ja 1 – 2 tunnin toi-
mintavalmiudessa myös virka-ajan ulkopuolella. Varallaoloon siirtymisestä ilmoitetaan ainakin alueen pe-
lastuslaitoksille, Tulvakeskukselle ja MMM:lle. Tieto pannaan myös Twitter-tilille @tulvatpohjanmaa.

Tavoitteena on ohjata ELY-keskuksen toiminta-alueen tulva-, hyyde- ja jääpatohälytykset alueelliseen 
hätäkeskukseen, josta ilmoitukset toimitetaan ensisijaisesti pelastusviranomaiselle, joka välittää tiedon 
edelleen asianomaisille muille viranomaisille. Alueellisten pelastusviranomaisten toivotaan tarkastavan 
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alueeltaan tulleiden hälytysten vaikeusaste sekä aktiivisesti seuraavan jääpato- ja tulvatilanteen kehitty-
mistä. Jos tilanne on uhkaava, eikä pelastusviranomainen katso itse selviytyvänsä tilanteesta ja paikalla 
tarvitaan mahdollisesti jääpatoräjäytyksiä tai muita torjuntatoimenpiteitä, ilmoitetaan hälytyksestä Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvajohtoryhmälle. 

ELY-keskuksen tulvajohtoryhmän edustaja päättää vesistöissä ELY-keskuksen johdolla tehtävistä räjäy-
tystöistä. ELY-keskuksella on vastuu valtion rakennettujen vesistöjen tulvantorjunnassa tarvittavista torjun-
tatoimista. Muissa vesistöissä valtio osallistuu torjuntatoimiin mahdollisuuksien mukaan. Ennen jääpadon 
räjäyttämistä tulee arvioida alueellisen pelastusviranomaisen kanssa liikkeelle lähtevän padon aiheuttamat 
uhat. Lisäksi räjäytystöistä ilmoitetaan poliisille.

Mikäli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvatorjuntaorganisaation henkilöstöä ei tavoiteta 
mainitusta puhelinnumerosta, otetaan yhteyttä organisaatiossa seuraavaan ylempään tasoon ja jos muita 
ei tavoiteta, soitetaan vastuualueen johtajalle. Torjuntaorganisaatioon kuuluvan henkilön on aina ennen 
poissaoloaan sovittava esimiehensä kanssa poissaolosta ja poissaoloajan sijaisista. Tulvantorjuntaorgani-
saation henkilöstön tulee ilmoittaa merkittävistä tulvahavainnoista, kuten jää- tai hyydepadoista, räjäytyk-
sistä ja muista torjuntatoimenpiteistä sekä havaitsemistaan tulvavahingoista esimerkiksi ryhmätekstivies-
tillä tai sähköpostilla muille tulvantorjuntaorganisaation henkilöille ELY-keskukseen ja pelastuslaitoksille.

Mikäli tulvatilanne muodostuu vaikeaksi, voidaan tiedonsaanti ELY-keskuksesta ja pelastuslaitoksilta 
keskittää hätäkeskukseen. Hätäkeskukseen voidaan perustaa johtokeskus, johon ELY-keskus lähettää 
tehtävään nimetyn henkilön.

Pelastustoiminnan johtaja ilmoittaa pelastustoiminnan aloittamisesta ja siihen kuuluvasta johtovastuusta 
tulvatilanteessa toimiville muille viranomaisille. Yhteydet puolustusvoimiin mahdollisen virka-avun tilaami-
sesta hoitaa pelastusviranomainen.

6. Tehtävät havainnot ja dokumentointi

Tulvatilanteen kenttätoiminnasta vastaavien torjunta-aluevastaavien tulee seurata varautumistoimien ku-
ten jäänsahauksen vaikutuksia, seurata tulvantorjuntatoimenpiteiden kustannuksia, tehdä havaintoja ve-
denkorkeuksista silta-aukoissa ja muissa tulvan ja tulvauhan kannalta keskeisissä kohteissa. Lisäksi tulee 
järjestää poikkeuksellisen korkeiden vedenkorkeuksien mittaus tai merkitseminen maastoon myöhempää 
tarkkaa dokumentointia varten ja tehdä muistiinpanoja hyyde- ja jääpadoista ja niiden sekä tulvaveden ai-
heuttamista vahingoista. Tulvahuipun aikana suoritetaan tarvittaessa ilmakuvaus vahinkojen kartoittami-
seksi. Mahdollisesti tarvittavat lentotiedustelut tilataan ensisijaisesti Maanmittauslaitoksen kautta. Edellä 
luetellut asiat on merkittävä tulvapäiväkirjaan. Keskeiset havainnot tulee toimittaa päivittäin tulvajohtoryh-
mälle ja tulvan jälkeen koottu raportti toimitetaan tulvavastaavalle ja tulvajohtajalle.

Merkittävien tulvatilanteiden yhteydessä laadittavista dokumenteista kootaan vuosittainen sähköisessä 
muodossa oleva tulvaraportti viranomaistoiminnasta vastaavan toimesta. Asiapaperit, kuten lehtileikkeleet, 
skannataan sähköiseen muotoon.
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Liite 4: Terminologia

Hätä-HW eli hätäylivedenkorkeus 

Hätä-HW:llä tarkoitetaan padon tiiviin osan alim-
man yläpinnan korkeutta (purkautumiskynnysten 
korkeutta lukuun ottamatta). Hätäylivedenkorkeu-
den ylittyminen voi aiheuttaa muutoksia patoraken-
teissa. 

IED-direktiivi –ja laitokset, entinen IPPC-direktiivi

Teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emission 
Directive, (2010/75/EU)) tavoitteena on suojella 
ympäristöä ja terveyttä, ja sen avulla säädellään 
teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäris-
töluvituksen avulla. Tämä direktiivi yhdistää useita 
aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiive-
jä yhdeksi kokonaisuudeksi sisältäen mm. IPPC-
direktiivin (2008/1/EY, Integrated Pollution Preven-
tion and Control).

Järvisyysprosentti

Järvisyysprosentti tarkoittaa valuma-alueella sijait-
sevien järvien pinta-alan suhdetta (%) valuma-alu-
een pinta-alaan. 

Jäännösriski

Jäännösriskillä tarkoitetaan yleensä niitä tulvan 
mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita ei voida tai 
joita ei kannata teknisistä tai taloudellisista syistä 
estää. Jäännösriski on hyväksytyn tulvalta suojau-
tumisen tason ulkopuolelle jäävä osa.

Jääpato 

Jääpato on veden virtausta joessa rajoittava jään 
kasautuma. Yleensä jääpadolla tarkoitetaan jään-
lähdön aikaista jäälauttojen kasautumaa, mikä 
saattaa nostaa vedenpintaa joessa. 

Alin rakentamiskorkeus

Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, 
jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vau-
rioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. 
Tulvakorkeuden lisäksi alin rakentamiskorkeus riip-
puu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja rakennus-
tavasta sekä vesistön ominaispiirteistä johtuvasta 
lisäkorkeudesta ja mahdollisesta aaltojen vaikutuk-
sesta. Lattiakorkeuden tulisikin olla selvästi alim-
man rakentamiskorkeustason yläpuolella muun 
muassa rakennusteknisistä yksityiskohdista johtu-
en.

Bifurkaatio

Bifurkaatio tarkoittaa hydrologiassa joen virtauk-
sen haaroittumista kahtaalle niin, etteivät haarat 
enää yhdisty, tai järven purkautumista kahta lasku-
uomaa pitkin eri suuntiin niin, etteivät lasku-uomat 
enää yhdisty

CORINE-maankäyttö- ja maanpeite-
paikkatietoaineisto 

Kartta-aineisto, joka kuvaa maankäyttöä ja maan-
peitettä 25 m ruuduissa koko Suomesta. Aineisto 
on saatavilla samantasoisena kaikista EU:n jäsen-
maista. CORINE (Coordination of Information on 
the Environment) on EU:n ohjelma, jonka johdolla 
kerätään ympäristöön liittyvää tietoa. 

Hulevesi 

Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alu-
eella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille 
kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesitulvat ovat 
nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia 
ja niitä kutsutaankin usein myös taajama- tai rank-
kasadetulviksi. Ne syntyvät, kun kuivatusjärjestel-
mät kuten viemäriverkko tai avo-ojat eivät poista 
riittävän nopeasti sadevettä.

Hydrologia 

Hydrologia on geofysiikan osa-alue, joka tutkii ve-
den esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua 
maapallolla. 
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Korkeusjärjestelmä 

Korkeusjärjestelmä määrittelee sen vertauskorkeu-
den, josta kaikki muut korkeudet mitataan tai laske-
taan. Korkeusjärjestelmälle voidaan käyttää myös 
nimeä korkeusdatumi. Uusin järjestelmä on N2000 
ja aikaisempia järjestelmiä ovat mm. N60- ja N43-
järjestelmät. 

Laserkeilaus 

Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jolla kohtees-
ta, kuten maanpinnasta, saadaan esim. ilma-aluk-
sesta lähetettyjen lasersäteiden avulla mittatarkkaa 
kolmiulotteista tietoa. 

Lumen vesiarvo 

Lumen vesiarvolla tarkoitetaan lumessa olevan ve-
den määrää. Vesiarvon yksikkö on kg/m² (lumikuor-
ma). Lukuarvoltaan se vastaa lumen vesisisältöä 
millimetreinä. 

Merkittävä tulvariskialue 

Alue, jolla tulvariskien alustavan arvioinnin perus-
teella todetaan mahdollinen merkittävä tulvariski, 
nimetään merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nimeä-
misessä otetaan huomioon tulvan todennäköi-
syys ja tulvasta aiheutuvat vahingolliset seurauk-
set. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä 
kannalta. Merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan 
tulvavaara- ja tulvariskikartta sekä tulvariskien hal-
lintasuunnitelma.

SOVA

Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ym-
päristövaikutusten arvioinnista (SOVA, 200/2005).

Suppo eli hyyde 

Supolla tarkoitetaan virtaavassa alijäähtyneessä 
vedessä muodostuvia jääkiteitä. Jääkiteet voivat 
tarttua uoman pohjaan pohjajääksi tai vesirakentei-
siin haitaten veden kulkua. 

Suppopato eli hyydepato 

Suppopato tarkoittaa suposta kertynyttä vedenpin-
taa nostavaa patoumaa. 

Toistuvuusaika, tulvan todennäköisyys 

Toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, 
mikä keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suurui-
nen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Tul-
vat eivät kuitenkaan esiinny säännöllisesti. Esim. 
tilastollisesti kerran 250 vuodessa toistuva tulva 
(1/250a) tarkoittaa, että tulva koetaan todennäköi-
sesti neljä kertaa tuhannen vuoden aikana. Vuotui-
nen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiin-
tymiselle on 0,4 %. Harvinaisen suurena tulvana 
voidaan pitää tulvaa, jonka toistuvuusaika on ker-
ran 500...1000 vuodessa (vuotuinen todennäköi-
syys 0,2...0,1 %). 

Topografia, korkeusmalli 

Topografialla tarkoitetaan maan pinnanmuotojen 
yksityiskohtaista kuvaamista. Korkeusmalli on ava-
ruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden 
muodostama verkko. Verkolta voidaan määrittää 
mielivaltaisen maanpinnan x,y-pisteen z-koordi-
naatti. 

Tulva 

Tulvalla tarkoitetaan vesistön vedenpinnan nou-
susta, merenpinnan noususta tai hulevesien ker-
tymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä 
vedellä. 

Tulvakorkeus

Tulvakorkeus on se vedenkorkeustaso, jolla vesistö 
tai meri tulvii. Tulvakorkeus voidaan ilmoittaa tois-
tuvuutena (esim. tulvakorkeus HW 1/50) tai veden-
korkeutena (esim. tulvakorkeus +73,20 m N2000).

Tulvariski 

Tulvariskillä tarkoitetaan tulvan esiintymisen toden-
näköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, turval-
lisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelli-
selle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti 
aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää. 
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Tulvariskialue

Tulvariskialue on (maantieteellinen) alue, jolle tul-
vavaara aiheuttaa vahinkoriskin, ts. alue, jolla vallit-
see tulvavaara ja jolla on sellainen vahinkopotenti-
aali (haavoittuvuus) että tulva aiheuttaisi vahinkoja. 
Merkittävällä tulvariskialueella tarkoitetaan tulvaris-
kilainsäädännön mukaisesti nimettyä, tulvariskien 
alustavan arvioinnin perusteella tunnistettua aluet-
ta.

Tulvariskien alustava arviointi 

Tulvariskien alustavalla arvioinnilla (TURINA) tar-
koitetaan toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja ve-
siolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen 
perusteella tehtävää arviota alueen tulvariskeis-
tä. Arvioinnin perusteella tunnistetaan mahdolliset 
merkittävät tulvariskialueet. 

Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue 

Käytetty myös termejä: alava alue, mahdollinen 
tulva-alue tai karkean tason tulva-alue. Tulvaris-
kien alustavan arvioinnin tulva-alue kuvaa alavaa 
aluetta, jolla saattaa olla tulvavaara. Kyseessä on 
karkean tason arvio harvinaisen suuren tulvan alle 
jäävistä alueista. Arvioinnissa on käytetty hydrolo-
gisia tietoja ja maanpinnan korkeustietoja (topogra-
fia). Arvioon on suhtauduttava kriittisesti, koska se 
sisältää paljon epävarmuutta, esim. korkeustiedon 
korkeustarkkuus on yleensä vain 1...2 metrin luok-
kaa. 

Tulvariskien hallinta 

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toi-
menpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on 
arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähen-
tää tulvista aiheutuvia vahinkoja. 

Tulvariskien hallintasuunnitelma 

Vesistöalueelle, jolle on nimetty yksi tai useam-
pi merkittävä tulvariskialue, sekä merenrannikon 
merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan suunni-
telma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. 
Toimenpiteitä valittaessa on pyrittävä vähentämään 
tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita 
kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariski-
en hallinnan keinoja. Suunnitelmassa tarkastellaan 

toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esite-
tään toimenpiteiden tärkeysjärjestys. 

Tulvariskikartta 

Tulvariskikartoissa esitetään tulvavaara-alueen 
(vrt. tulvavaarakartta) asukkaiden määrä, erityis-
kohteet, infrastruktuuri, ympäristöriskikohteet, kult-
tuuriperintö ja muut tarpeelliset tiedot. 

Tulvariskiruutu 

Tulvariskiruutuja voidaan käyttää apuvälineenä tul-
variskialueiden tunnistamisessa. Aineisto muodos-
tuu 250 m x 250 m kokoisista ruuduista. Ruudut 
lasketaan tulva-alueella sijaitsevien rakennus- ja 
huoneistorekisterin (RHR) rakennuksien perus-
teella. Ruudun riskiluokka (1 – 4) määräytyy ruudun 
asukasmäärän ja kerrosalan perusteella, siten et-
tä 1. luokka on riskialttein. Menetelmä ja käytetyt 
riskiluokat perustuvat pelastustoimen käyttämään 
riskiruutumenetelmään. 

Tulvasuojelutaso

Tulvasuojelutasolla tarkoitetaan sitä tulvan toistu-
misaikaa tai vedenkorkeutta, jota vastaavalta tulva-
vedenkorkeudelta rakennus tai muu toiminto suo-
jataan. Esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa 
vuodessa toistuvalta tulvalta suojaaminen voi tar-
koittaa niin korkean tulvapenkereen rakentamista, 
että vasta tuota harvinaisempi tulva nousee penke-
reen yli, valmiutta vastaavan korkuisen tilapäisen 
tulvasuojelurakenteen tekemiseen tai rakennuksen 
perustusten nostamista niin ylös, ettei tuo tulvave-
denkorkeus aiheuta vaurioita rakenteille. Suojaa-
misella voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi raken-
nuksen sijoittamista valitun riskitason mukaisen 
tulva-alueen ulkopuolelle.

Tulvavaarakartta 

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet 
ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden 
tietyllä tulvan todennäköisyydellä. Tulvavaara- ja 
tulvariskikarttoja laaditaan ainakin tulville, joiden 
vuotuinen todennäköisyys on 2 % ja 1 % sekä har-
vinaisen suurelle tulvalle. 
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Valuma-alue

Alue, josta vesistö saa vetensä. Valuma-aluetta ra-
jaavat vedenjakajat eli rajakohdat, joiden eri puolil-
ta vedet virtaavat eri suuntiin.

Vedenkorkeus, W 

Vedenkorkeus ilmoitetaan korkeutena merenpin-
nasta jossakin korkeusjärjestelmässä. Keskiveden-
korkeus (MW) tarkoittaa tietyn havaintojakson kes-
kimääräistä vedenkorkeutta ja ylivedenkorkeudella 
(HW) tarkoitetaan havaintojakson suurinta veden-
korkeutta. Merenrannalla termi MW tarkoittaa teo-
reettista keskiveden korkeutta, joka muuttuu ajan 
myötä (teoreettinen keskivesi).

Vesienhoitoalue 

Vesienhoitoalue on yhdestä tai useammasta ve-
sistöalueesta muodostuva alue, jolle suunnitellaan 
vesienhoitoa. Suomessa on kahdeksan vesienhoi-
toaluetta. 

Vesienhoidon suunnittelu (VHS), 
vesipuitedirektiivi (VPD)

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on mm. suo-
jella ja parantaa vesiekosysteemien tilaa. Laki ve-
sienhoidon järjestämisestä (1299/2004) toteuttaa 
Euroopan unionin vesiensuojelua yhtenäistävän 
vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) Suo-
messa. 

Vesistöalue, valuma-alue 

Vesistöalue on alue, josta kaikki pintavalunta virtaa 
puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen. 
Valuma-alueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston 
kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluet-
ta, joka määritellään tavallisesti järven luusuaan, 
jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai me-
ren rantaan. Valuma-alueella voidaan tarkoittaa 
myös vesistöaluetta. 

Vesistön säännöstely 

Vesistön säännöstelyllä muutetaan vedenkorkeuk-
sia ja virtaamia pato- tai vesivoimalaitosrakentei-
den avulla. 

Virtaama, Q 

Virtaamalla tarkoitetaan uoman poikkileikkauksen 
läpi kulkevan vesimäärän tilavuutta aikayksikössä 
(m³/s). Keskivirtaama (MQ) on tietyn havaintojak-
son keskimääräinen virtaama ja ylivirtaama (HQ) 
tarkoittaa havaintojakson suurinta virtaamaa. 

Yleiseltä kannalta katsoen vahingollinen 
seuraus 

Yleiseltä kannalta katsoen vahingollisilla seurauksil-
la tarkoitetaan (620/2010, 8 §): 1. vahingollista seu-
rausta ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle; 2. 
välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, ener-
giahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun 
vastaavan toiminnan, pitkäaikaista keskeytymistä; 
3. yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan 
taloudellisen toiminnan pitkäaikaista keskeytymis-
tä; 4. pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista 
seurausta ympäristölle; tai 5. korjaamatonta vahin-
gollista seurausta kulttuuriperinnölle.
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