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1 Johdanto

Kokemäenjoen laajaa ja monimuotoista vesistöaluetta voi kutsua Suomen merkittävimmäksi tulvariskivesis-
töksi. Joen alaosalla sijaitseva, tulvariskiltään maamme merkittävin yksittäinen tulvariskikohde Pori ja keski-
osalla sijaitseva Huittinen ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2018) nimetty valtakunnal-
lisesti merkittäviksi tulvariskialueiksi. Alueet ovat siten mukana Suomen 22 merkittävän tulvariskialueen jou-
kossa (Kuvat 1.1 ja 1.2) tällä toisella suunnittelukaudella. Kuvassa 1.1. näkyy ensimmäisen suunnittelukau-
den jälkeen tapahtuneet muutokset alueissa. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieven-
tämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja me-
renrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tämä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdo-
tus on laadittu Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) koordinoimana
sidosryhmien asiantuntijoiden yhteistyönä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa.

Suunnitelmassa esitetään alueelle asetetut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavutta-
miseksi perusteluineen sekä arvioidaan edellisessä tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoittei-
den ja toimenpiteiden toteutumista. Suunnitelmassa kuvataan myös muita tulvariskien hallinnan kannalta
olennaisia asioita, kuten viranomaisten rooleja ja toimintaa tulvatilanteessa. Suunnitelma perustuu vesistö-
alueella tehtyyn tulvariskien alustavaan arviointiin, tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä muihin tulvariskien
hallinnan kannalta oleellisiin tietoihin. Asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tästä suunnitelma-
ehdotuksesta 2.11.2020 – 30.4.2021 välisenä aikana.

Kuva 1.1. Suomen merkittävät tulvariskialueet edellisellä ja uudella suunnittelukaudella
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Kuva 1.2. Porin ja Huittisten merkittävien tulvariskialueiden sijainti

2 Tulvariskit ja niiden hallinnan suunnittelu

 Tulvariskien hallinnan suunnittelu ja tulvaryhmien toiminta

Tulvariskien hallinta tarkoittaa sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on arvioida ja vä-
hentää tulvariskejä sekä estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja

Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkit-
täville tulvariskialueille ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alu-
eille joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Tarkemmin tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessia
on kuvattu muistiossa Tulvariskien hallinnan suunnittelu (www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit).

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan
arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Porin ja Huittisen merkittäviksi tulvariski-
alueiksi. Alustavan arvioinnin prosessi, menetelmät ja johtopäätökset on kuvattu kansallisesti dokumentissa
Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista Suomessa vuonna 2018 (www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit) sekä

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
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Tulvaryhmien tehtävät:

· Käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset
· Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
· Hyväksyä ehdotus suunnitelmaksi ja siihen liittyviksi toimenpiteiksi
· Järjestää tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viran-

omaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asian-
omaisten järjestöjen edustajien kanssa

Kokemäenjoen vesistöalueen osalta Ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariski-
alueiksi (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > tulvariskien hallinta > Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelliset
sivut).

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä vastaa hallintasuunnitelman valmistelussa tarvittavasta viranomai-
syhteistyöstä. Tulvaryhmässä ovat edustettuina maakuntien liitot, ELY-keskukset, kunnat, pelastustoimi sekä
muut merkittävät intressiryhmät. Tulvaryhmän kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä
(www.ymparisto.fi > Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu >
Tulvaryhmät > Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä). Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet
ja pysyvät asiantuntijajäsenet ovat esitetty taulukossa 2.1 ja sen jälkeen tulvaryhmän keskeiset tehtävät.

Taulukko 2.1. Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat (2.11.2020)

Varsinaiset jäsenet Taho Asiantuntijajäsenet: Taho

Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitto Anne Nummela Satakuntaliitto

Paula Mustonen Hämeen liitto Pekka Pollari
Kokemäenjoen säännöstely-
yhtiö

Satu Appelqvist Pirkanmaan liitto Mikael Rytkönen UPM Energy OY

Merja Suomalainen Hämeen ELY-keskus Sihteeri: Taho

Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskus Ilkka Myllyoja
Varsinais-Suomen ELY-
keskus

Juha-Pekka Triipponen
Varsinais-Suomen ELY-
keskus

Seija Holmi Huittisten kaupunki

Arto Perttula Kokemäen kaupunki

Kari Ylikoski Nakkilan kunta

Taina Koivisto Porin kaupunki

Pasi Lähteenmäki Sastamalan kaupunki

Anne Tuominen Tampereen kaupunki

Petri Ekberg Satakunnan pelastuslaitos

Jyrki Paunila Pirkanmaan pelastuslaitos

Hallintasuunnitelmassa on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentä-
miseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi (laki tulvariskien
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hallinnasta 620/2010). Toimenpide-ehdotuksissa on esitetty nykykäytäntöjen kehittämistä sekä uusien toi-
menpiteiden toteuttamista. Suunnitelmassa on tarkasteltu muun muassa tulviin varautumiseen liittyviä yhteis-
työmenettelyjä sekä maankäyttöä ja pelastustoimintaa. Tulvavesien pidättämisen, vesistön säännöstelyn ke-
hittämisen, perkauksien ja pengerrysten tarve ja mahdollisuudet on selvitetty vesienhoidon tavoitteet huomi-
oiden. Suunnitelmassa on myös esitetty tulvantorjunnan organisaatiot.

Hallintasuunnitelmissa ehdotetut toimenpiteet voivat kohdistua merkittäville tulvariskialueille tai koko suunnit-
telualueelle. Toimenpiteiden arvioinnissa on otettu huomioon tulvariskien väheneminen, luonto- ja sosioeko-
nomiset vaikutukset, toteutettavuus ja kustannukset. Tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteydessä on tehty
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005)
mukainen ympäristöarviointi. Dokumentissa Tulvariskien ja niiden hallinnan huomioonottaminen säädösten
mukaisissa menettelyissä (www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit) selvitetään, mitä muussa lainsäädännössä on
määrätty tulvariskien hallintaan liittyen ja miten tulvariskit on nykytilanteessa otettu huomioon muiden sää-
dösten mukaisissa toimenpiteissä. Kuvassa 2.1. on esitetty kaaviokuva tulvariskien hallintasuunnittelupro-
sessin vaiheista.

Kuva 2.1. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

 Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskialueet

Pori

Porin merkittävän tulvariskialueen vahingollisia seurauksia tarkasteltiin tulvariskikarttojen ja niistä saatavien
tietojen avulla. Porissa aiheutuu erittäin harvinaisesta tulvasta kaupungin suojaksi rakennettujen (ja osittain
vielä rakennettavien) tulvasuojelupatojen pettäessä valtavat vahingolliset seuraukset. Asukkaita tulva-alu-
eella on noin 15 000 ja rakennuksia noin 5000. Osa rakennuksista (lähes 20) on vaikeasti evakuoitavia (päi-
väkoteja, kouluja, vanhainkoti) ja lisäksi tulva-alueelle jää voimalaitosrakennuksia, muuntoasemia, huoltora-
kennuksia ja tietoliikennerakennuksia. Valtatie 8 katkeaa tulvan seurauksena muutamasta kohtaa ja lisäksi
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runsaasti tiestöä ja katuverkkoa jää veden alle. Ympäristölle aiheutuu vahingollista seurausta ympäristöriski-
kohteiden kautta, joita ovat mm. polttoainejakelupisteet, teollisuuslaitokset, jätevedenpuhdistamo ja pilaantu-
neet maa-alueet. Yhteensä ympäristölupavelvollisia kohteita on tulva-alueella lähes 50 kpl.

Suomen ympäristökeskus on arvioinut kaikkien merkittävien alueiden vahingot eri skenaarioille avovesitilan-
teessa (1/20a, 1/50a, 1/100a ja 1/250a). Avovesitulvatilanteiden vedenkorkeudet ja vahingot eivät kuvaa ti-
lannetta Porissa, jossa talvinen hyyde- /jääpatotulvatilanne on selvästi todennäköisin merkittävä tulvauhka.
Harvinaisessa hyyde-/jääpatotulvassa, johon tällä hallintasuunnitelmalla varaudutaan ja jonka toistuvuus on
asiantuntija-arviona tällä hetkellä noin 1/100a, tulvavahinkojen on arvioitu nousevan välilliset vahingot huomi-
oiden miljardeihin euroihin. Hyyde-/jääpatotulvien toistuvuutta ei pysty arvioimaan laskennallisesti samaan
tapaan kuin avovesitilanteita ja ne ovat lisäksi jatkuvassa muutoksessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Huittinen

Huittisten merkittävän tulvariskialueen vahingollisia seurauksia tarkasteltiin tulvariskikartan ja siitä saatavien
tietojen avulla. Myös Huittisissa jää- tai hyydepatotulva on Porin tapaan todennäköisin suurta vahinkoa ai-
heuttava tulvatyyppi. Huittisissa varaudutaan tällä hallintasuunnitelmalla Porin tapaan harvinaiseen hyyde-
/jääpatotulvaan, jonka toistuvuus on asiantuntija-arviona n. 1/100a ja vastaa suunnilleen 1/250a avovesitul-
vaa. Huittisissa asukkaita tällaisella tulva-alueella on noin 120 ja rakennuksia tulva-alueella sijaitsee noin
300. Liikenneväyliä jää laajan tulva-alueen alle yhteensä n. 40 km.

Huittisissa kokonaisvahinkojen on arvioitu nousevan noin 20 M€:oon. Rakennusvahinkoja näistä on arvioitu
olevan noin 15 M€ ja loput kustannuksista kohdistuu pelastustoimelle ja liikenteelle.

Muut tulvariskialueet

ELY-keskukset edistävät tulvariskien hallintaa myös muilla kuin merkittäviksi nimetyillä alueilla ja tulvariskien
alustavan arvioinnin yhteydessä on tunnistettu muita alemman riskiluokan tulvariskialueita, joille on perustel-
tua laatia tulvakarttoja ja suunnitella tulvariskien hallintatoimia. Kokemäenjoen vesistöalueella muita tulvaris-
kialueita ovat Kokemäki, Vammala ja Keuruu. Hulevesitulvariskien hallinta on kuntien vastuulla eikä huleve-
situlvia käsitellä vesistöalueen hallintasuunnitelmassa, ellei niillä ole suoraa kytkentää merkittävyyden perus-
teena olevaan tulvatilanteeseen. Lisätietoa hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista löytyy sivulta
www.ymparisto.fi/hulevesitulvat ja hulevesien käsittelystä sivulta www.ymparisto.fi/hulevedet.

 Aiemmin asetettujen tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteu-
tuminen

Tässä hallintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset tulvadirektiivin ja Suomen kan-
sallisen tulvalainsäädännön mukaiselle toiselle hallintasuunnitelmakaudelle vuosille 2022-2027. Tavoitteiden
ja toimenpiteiden asettelussa on huomioitava ensimmäisen hallintasuunnitelmakauden 2016-2021 tavoittei-
den ja toimenpiteiden toteutumisaste.

Tavoitteet asetettiin edellisellä kaudella kahteen kategoriaan, koko Kokemäenjoen vesistöalueen tavoitteisiin
ja merkittävien tulvariskialueiden tavoitteisiin. Toimenpiteet jaettiin seuraavaan neljään tyyppiin:

- Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

http://www.ymparisto.fi/hulevesitulvat
http://www.ymparisto.fi/hulevedet
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- Valmiustoimet
- Tulvasuojelutoimenpiteet vesistöalueella, Porissa ja Huittisissa
- Toiminta tulvavaara- ja tulvatilanteessa

Yleisesti voidaan todeta, että Kokemäenjoen vesistöalueella ovat edellisen kauden tavoitteet ja toimenpiteet
toteutuneet hyvin. Edellisessä hallintasuunnitelmassa esitettiin tärkeitä toimenpiteitä kaikkiin neljään tyyppiin
ja niissä kaikissa on tapahtunut myös merkittävää edistystä. Lisäksi Kokemäenjoen tulvariskit tunnetaan ny-
kyään laajasti koko valuma-alueen toimijoiden keskuudessa ja ymmärretään, että monilla toimenpiteillä on
laajaa vaikutusta muuallekin kuin toimenpiteen kohdealueelle.

Tulvariskiä vähentävien toimenpiteiden osalta kaavoitus-, rakennuslupa- sekä ympäristölupapäätösasiat ovat
jatkuvaluonteisia ja toteutuneet hyvin. Sähkön- ja lämmönjakelu- sekä muihin kriittisiin laitteisiin liittyvät suo-
jaustoimenpiteet ovat edenneet pääosin Porin tulvasuojelupatojen rakentamisen myötä.

Valmiustoimet ovat pääosin jatkuvaluonteista toimintaa ja samansuuntaisia toimenpiteitä ehdotetaan edel-
leen tässäkin suunnitelmassa. Tulvainfopaketin kokoamista ja jakelua tulva-alueen asukkaille ja kiinteistöille
ei ole katsottu järkeväksi toteuttaa paperimuodossa, koska nykyään vastaava hyvä ohjeistus löytyy valtakun-
nallisesta internet-palvelusta (mm. vesi.fi). Keskeisten toimijoiden (pelastuslaitokset, kunnat) valmiussuunni-
telmat ovat pääosin viime vuosina päivitettyjä ja vesistöennustejärjestelmä tulvavaroituksineen on jatkuvasti
kehittynyt mm. parempien hyydetulvaennusteiden avulla.

Tulvasuojelutoimenpiteiden osalta molemmissa merkittävissä tulvariskikohteissa on käynnissä keskeiset tul-
variskiä vähentävät tulvasuojeluhankkeet (kuvat 2.2 ja 2.3). Porin osalta tulvasuojeluhanke on suurimmalta
osin jo toteutusvaiheen loppuosassa, ainoastaan Harjunpäänjoen alaosan järjestely on vasta lupakäsittely-
vaiheessa. Porin keskustan ohittavan lisäuoman toteuttamisen tarvetta on syytä tarkastella tulevien hallinta-
suunnitelmakausien aikana riippuen muiden tulvasuojelutoimenpiteiden tehokkuudesta ja ilmastonmuutok-
sen vaikutuksista. Huittisten osalta on keskeisin tulvasuojeluhanke eli Säpilän oikaisukanava on vielä lupakä-
sittelyn alkuvaiheessa valtioneuvoston poikkeuslupakäsittelyssä liittyen jokivarren Natura- tulvametsälle ai-
heutuviin haitallisiin vaikutuksiin. Oikaisukanavalla on Huittisten ja Kokemäen paikallisen vaikutuksen lisäksi
myös laajaa koko vesistöalueen laajuista vaikutusta tulvariskien vähenemiseen tähtäävän säännöstelytoi-
minnan helpottumisen kautta.
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Kuva 2.2. Porin tulvasuojeluhankkeen tilanne

Kuva 2.3. Säpilän oikaisukanavan sijaintikartta
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Tulvavaara- ja tulvatilannetoimintaan liittyvät toimenpiteet ovat jatkuvaluonteista toimintaa ja ovat toteutuneet
viime vuosina erinomaisesti. Tulvatilanneosaaminen on kehittynyt vähitellen hyvälle tasolle keskeisten toimi-
joiden vesistöaluelaajuisten yhteistyöryhmien kautta ja tietämys tulvatilanteiden kehittymiseen ja hallintaan
liittyen on parantunut mm. talvien 2017/2018 ja 2019/2020 uhkaavien vesitilanteiden hoidon kautta.

Kokemäenjoen vesistösäännöstely on erittäin tärkeä osa vesistöalueen tulvariskien hallintaa. Siihen liittyen
edellisessä hallintasuunnitelmassa oli toimenpiteenä vain padotus- ja juoksutusselvityksen laadinta keskei-
sille vesistösäännöstelyille. Se valmistui pari vuotta sitten ja sen lisäksi on käynnistetty jo myös merkittävim-
pien järvisäännöstelyiden lupamuutosprosessit, joilla tähdätään ilmastonmuutoksen huomioimiseen ja pa-
rempaan varautumiseen tulva- ja kuivuustilanteita varten.

 Päivitykset tulvariskien hallintasuunnitelmaan

Kokemäenjoen vesistöalueella ei ole tapahtunut edellisen hallintasuunnitelman laadintavaiheen jälkeen mi-
tään sellaista muutosta toimintaympäristössä, joka muuttaisi oleellisesti tarpeellisten toimenpiteiden sisältöä
tällä suunnittelukierroksella. Viime vuosien uhkaavat talviaikaiset tulvavaaratilanteet ovat vahvistaneet edel-
leen käsitystä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset lisäävät Kokemäenjoen merkittävien tulvaris-
kikohteiden tulvariskiä talvivirtaamien ja hyydetulvatodennäköisyyden kasvun myötä. Edellisessä hallinta-
suunnitelmassa oli mukana jo laajasti keskeisiä toimenpidetyyppejä. Tässä suunnitelmassa on pitkälti sa-
mankaltaisia toimenpiteitä päivitettynä nykytilanteeseen ja ottaen huomioon jo suoritetut toimenpiteet.

Hallintasuunnitelman sisältörakennetta on tällä suunnitelmakierroksella hieman muutettu Suomen ympäristö-
keskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Yleistä taustoittavaa tekstiä (mm. vesistöalueen kuvaus) on siirretty liit-
teisiin tai niihin on viitattu tekstissä olevilla www-linkeillä. Hallintasuunnitelman kokonaispituutta on saatu tä-
ten lyhennettyä ja varsinaisen tekstin painotusta kohdennettu tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja toimenpi-
teisiin. Lisäksi 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 tavoitteiden saavuttamisessa ja niihin liittyvien toimenpiteiden
toteuttamisessa on edistytty

3. Yhteenveto edelliseen tulvariskien hallintasuunnitelmaan sisältyneistä toimenpiteistä, joita ei toteu-
tettu, sekä selvitys toteuttamatta jäämisen syistä.

4. Kuvaus muista toimenpiteistä, jotka on toteutettu tulvariskien hallintasuunnitelman edellisen version
julkaisemisen jälkeen

Tällä suunnitelmakierroksella ei toteuteta enää edellisen kierroksen tapaan niin sanottua SOVA-kuulemista,
vaan se toteutettiin osana merkittävien alueiden kuulemista vuonna 2018. Tähän liittyvät asiakirjat, kuten Ko-
kemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelman edellisen versio löytyvät osoitteen www.ymparisto.fi/vaikutave-
siin tulvariskien hallinta -osiosta. SOVA-lain mukainen ympäristöselostus on esitetty tämän suunnitelman liit-
teenä.

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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3 Tulvakartoitus ja riskien arviointi

Tulvakarttoja sekä niiden pohjalta tehtyjä vahinkoarvioita hyödynnetään tulvariskien hallinnan suunnittelussa
monin eri tavoin. Tulvariskikartat ja arviot mahdollisista vahingoista auttavat luomaan kuvan tulvariskien hal-
linnan nykytilasta ja asettamaan hallinnan tavoitteet mahdollisimman järkevästi. Tulvariskien hallinnan toi-
menpiteet määritellään näiden tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa sekä tulvatilannetoi-
minnassa tulvakartoitusten ja vahinkoarvioiden tiedoilla on myös suuri merkitys. Tulvakartoituksesta löytyy
yleistietoa ymparisto.fi sivustolta Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan
suunnittelu > Tulvakartoitus -osiosta ja tulvariskialueiden tulvakartat löytyvät tulvakarttapalvelusta ympa-
risto.fi/tulvakartat.

 Tulvakartat

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä
tulvan todennäköisyydellä. Tarvittaessa kartoissa voidaan esittää myös tulvien aikainen virtaama ja virtaus-
nopeudet.

Tulvavaarakartat on tulvariskilainsäädännön mukaisesti laadittu kaikille merkittäville tulvariskialueille vuoden
2019 loppuun mennessä. Kartat on tehty Porin ja Huittisten tulvariskialueille taulukossa 3.1. esitettyjen tois-
tuvuuksien mukaisille skenaarioille avovesitilanteessa. Porin ja Huittisten alueen suurtulva syntyy hyyde- ja
jääpatotilanteessa selvästi pienemmillä virtaamilla kuin avovesitilanteessa. Porissa hyyteen ja jään padot-
tava vaikutus voi olla yli metrin verran ja Huittisissakin noin puoli metriä. Hyyde- ja jääpatotilanteiden toistu-
vuuksia on erittäin vaikeaa arvioida laskennallisesti ja ne myös muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä. Erittäin
harvinaisen avovesitulvatilanteen vedenkorkeudet (Porissa yhdistettynä poikkeuksellisen korkeaan merive-
denkorkeuteen) ja niistä tehdyt tulvakartat kuvaavat asiantuntija-arviona tällä hetkellä parhaiten harvinaisen
hyyde-/jääpatotulvatilanteen tulvakarttaa. Porin ja Huittisten hyydetulvakartat on tarkoitus mallintaa vuosien
2021-2022 aikana Suomen ympäristökeskuksessa.

Taulukko 3.1. Tulvavaarakartoitetut skenaariot

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 %)
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Porin kartoituksen rajaus alkaa yläjuoksulla Ulvilasta ja päättyy Pihlavanlahteen. Rajauksen sisällä uomalla
on pituutta noin 14 km (kuva 3.1.).

Kuva 3.1. Porin tulvavaarakartta.
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Laskennoissa käytetty HEC-RAS on USACE:n kehittämä laajasti käytössä oleva yksiulotteinen virtausmallin-
nusohjelma. HEC-RAS virtausmallin vaatima uomageometria muodostettiin ArcGIS-ohjelmassa yhdistämällä
Kokemäenjoen alaosan viistokaikuluotaus (KAT Oy, 2010) ja valtakunnallinen laserkeilausaineisto (MML,
2008). Maastomallia täydennettiin jokisuiston ja Pihlavanlahden osalta Suomen ympäristökeskuksen vuonna
2003 ja 2008 tekemillä syvyysluotauksilla.

Huittisten tulvakartan rajaus alkaa yläjuoksulla Loimijoen osalta Vanhakoskelta ja pääuoman osalta Karhi-
niemestä. Rajaus päättyy Aransuolle. Uoman pituus merkittävällä riskikohteella on pääuoman osalta noin 10
km ja Loimijoen osalta noin 8 km (kuva 3.2.).

Kuva 3.2. Huittisten tulvavaarakartta.
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Uomien syvyystiedot saatiin Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikön vuosina 2005 ja 2008 suorit-
tamista kaikuluotauksista. Eri aikoina tehdyt luotaustiedot yhdistettiin samaan tiedostoon ja niiden korkeus-
taso muunnettiin N60-tasoon.

Yllä olevien lisäksi Pirkanmaalla on laadittu 12 tulvavaarakarttaa suurimmista järvistä sekä Vammalan taaja-
masta.

Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvan toistuvuuden (eli tulvavaarakartoitetun skenaarion) aiheuttama riski.
Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoittuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa
esitetään tulva-alueen asukkaiden viitteellinen määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet, yhteiskunnan kannalta
tärkeät toiminnot, mahdollisesti äkillistä pilaantumista aiheuttavat laitokset ja seurauksista mahdollisesti kär-
sivät suojelualueet sekä kulttuuriperintökohteet. Tiedot ovat pääosin peräisin valtakunnallisista paikkatietoai-
neistoista kuten rakennus- ja huoneistorekisteristä, maankäyttöaineistosta, valvonta- ja kuormitustietojärjes-
telmästä ja erilaisista ympäristötietokannoista. Kohteiden tiedot on tarkistettu vuoden 2020 aikana yhteis-
työssä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa. Liitteessä 1 on esitetty Porin ja Huittisten tulvariskikartat
toistuvuuksilla 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a.

Porin ja Huittisten riskialueen riskikohteet on esitetty taulukossa 3.2. Kaikki riskikohteet ja kartat ovat helposti
selattavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa ymparisto.fi/tulvakartat.

Taulukko 3.2. Porin ja Huittisten riskialueen riskikohteet.

Pori Huit-
tinen

vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
vaikeasti evakuoitavat rakennukset 17
jätevedenpuhdistamot ja pumppaamot 6 2

välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
vedenottamot 1
voimalaitokset, sähköasemat ja energiansiirto 6 1

tietoliikenteen rakennukset/kohteet 4
katkenneet maantiet, pääkadut ja raideliikenne 3 2

vahingollinen seuraus ympäristölle
ympäristöä pilaavat laitokset/toiminnot 36 3

suojelualueiden pilaantuminen 1 2

muut kohteet 8 3

 Riskien arviointi

Tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arviointi on tehty pääosin tulvariskikartoituksen perusteella. Va-
hinkoja on arvioitu myös tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä silloin käytettävissä olleiden tietojen
perusteella, mutta tulvariskikartoituksen myötä tulvavaara-alueen kohteiden sijainti- ja ominaisuustiedot ovat
tarkentuneet.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Tulvariskialueelle on laadittu arviot eri skenaarioiden mukaisten tulvien aiheuttamista suorista euromääräi-
sistä vahingoista. Arviot on laadittu kansallisesti keskitetysti Suomen ympäristökeskuksessa käyttäen ole-
massa olevia paikkatietoaineistoja, tulvavaarakarttoja sekä tietoja kohteiden arvosta ja haavoittuvuudesta eri
vesisyvyyksillä (ns. vahinkofunktiot). Vahinkoarviot on tehty seuraaville kokonaisuuksille: rakennusvahingot
(rakennevahinko, irtaimisto ja puhdistuskustannukset eroteltuina), liikennevahingot (vahingot infrastruktuu-
rille, liikennekatkosta aiheutuva lisäaika, vahingot ajoneuvoille), pelastustoimen kustannukset sekä maata-
lousvahingot.

Eri tavoin arvioitujen vahinkojen vertailulla ja arviointitekijöiden painoarvojen määrittämisellä on suuri vaiku-
tus kokonaiskuvaan alueen tulvariskistä. Kaikkia tulvan aiheuttamia vahinkoja ei voida arvioida absoluutti-
sesti määrällisesti. Esimerkiksi tulvan vaikutuksista tietoliikenteen toimivuuteen ei voida esittää tarkkoja arvi-
oita määrällisesti tai rahallisesti, vaan vahinkoarvio esitetään tyypillisesti sanallisesti epävarmuus huomioon
ottaen. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailussa erilaisia arvioita joudutaan kuitenkin
vertailemaan keskenään.

 Patojen vahingonvaara

Vesistöpato mitoitetaan siten, että mitoitustulvan aikana padotusaltaan vedenkorkeus ei ylitä padon turval-
lista vedenkorkeutta, kun padon juoksutuskapasiteetti ilman voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä.
Padon turvallisena korkeutena, jota padotusaltaan vedenkorkeus ei saa ylittää mitoitustulvan aikana, pide-
tään ns. hätäylivedenkorkeutta (hätä-HW). Tulvapenger mitoitetaan vedenkorkeudelle, jonka aikainen veden
leviäminen tulvapenkereellä on tarkoitus estää. Tämä suunnitellaan tapauskohtaisesti halutun tulvasuojeluta-
son saavuttamiseksi.

Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padon vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. Patoturvalli-
suuslaissa tarkoitettujen patojen luokittelu koskee vesistö-, jäte- ja kaivospatoja sekä tulvapenkereitä. Luokit-
telu koskee myös tilapäisiä patoja kuten työpatoja. Onnettomuuden sattuessa 1-luokan pato aiheuttaa vaa-
ran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato
saattaa onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäris-
tölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuustilanteessa vain vähäistä vaaraa. Luokit-
telua ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa.

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämiseksi 1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys padosta
ihmisille ja omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys). Vahin-
gonvaaraselvityksessä kuvataan veden tai muun padotun aineen leviäminen padon sortuessa kohdista,
joissa sortumasta aiheutuu suurin vahingonvaara (patojen vahingonvaara-alueet). Vahingonvaara-aluetta on
kaikki padon alapuolinen alue, jonne patosortumatilanteessa vesi voi levitä, mutta patoturvallisuuslain tarkoit-
tamissa vahingonvaarakartoissa tarkastellaan usein vain pahinta murtumavaihtoehtoa.

Suomen ympäristökeskus (Jakkila & Veijalainen 2020) on laatinut raportin Kokemäenjoen vesistön patojen
mitoitustulvista. Raportissa on tarkasteltu luokiteltujen patojen mitoitustulvia tilastollisen Gumbelin jakauman
ja virtaamahavaintojen avulla sekä mitoitussadantojen ja hydrologisen mallin avulla käyttäen vertailujaksoa
1981 – 2010.  Raportissa on tarkasteltu myös ilmastonmuutoksen vaikutusta mitoitustulviin kolmella ajanjak-
solla vuosisadan loppuun saakka.

Raportin mukaan ilmastonmuutos muuttaa mitoitustulvan ajankohtaa ja suuruutta. Vaikutukset riippuvat pa-
don valuma-alueen erityispiirteistä ja ilmastonmuutoksen etenemisestä. Pääsääntöisesti mitoitustulvat tule-
vat kasvamaan ja kasvavat sitä enemmän, mitä alempana vesistössä pato sijaitsee. Toisaalta esimerkiksi
vähäjärvisellä Loimijoen valuma-alueella lumimäärät tulevat vuosisadan loppuun mentäessä vähenemään ja
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mitoitustulva todennäköisesti pienenee nykyisestä. Pienten valuma-alueiden mitoitustulvien ajankohta muut-
tuu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kevättulvista talvitulviin, mutta myös kesän rankkasadetulvat voivat
tulevaisuudessa aiheuttaa suurimmat tulvat. Myös suurten järvien alueella ilmastonmuutos muuttaa suurim-
pien tulvien ajankohtaa keväästä talviaikaan.

Taulukko 3.3. 1-luokan padoille toistuvuudeltaan 1/5000 – 10000, 2-luokan padoille 1/500 – 1/1000 ja 3-
luokkaan kuuluvalle Herralanvirran padolle 1/100-1/500 vuodessa toistuvien mitoitustulvien suuruudet nyt ja
tulevaisuudessa (juoksutus padolla, m3/s, eri ilmastoskenaarioiden vaihteluväli riippuen lämpenemisas-
teesta)

Nykyinen mitoi-
tusarvo

Mitoitussatee-
seen perustuva
mitoitus jak-
solla 1981-
2010

Mitoitussatee-
seen perustuva
mitoitus jak-
solla 2010-
2039

Mitoitussatee-
seen perustuva
mitoitus jak-
solla 2040-
2069

Mitoitussatee-
seen perustuva
mitoitus jak-
solla 2070-
2099

Tammerkoski
(1) 382 m3/s * 361 m3/s 389-413 m3/s 368-420 m3/s 407-501 m3/s

Hartolankoski
(1) 965-1015 m3/s 846 m3/s 897-954 m3/s 902-988 m3/s 976-1129 m3/s

Harjavalta (1)
1224 m3/s ** 1277 m3/s

1297-1429
m3/s

1388-1613
m3/s

1362-1895
m3/s

Vesikoski, Loi-
mijoki (2)

177-192
m3/s***

162 m3/s 175-190 m3/s 143-174 m3/s 137-179 m3/s

Vuolteenkoski,
Loimijoki (2) 356-382 m3/s 285 m3/s 276-315 m3/s 245-283 m3/s 231-288 m3/s

Sallilankoski,
Loimijoki (2) 428-460 m3/s 410 m3/s 404-441 m3/s 331-408 m3/s 328-365 m3/s

Valkeakoski (2) 145 m3/s 146 m3/s 147-149 m3/s 147-155 m3/s 153-166 m3/s

Herralanvirta
(3) 317 m3/s 256 m3/s 288-293 m3/s 289-312 m3/s 305-328 m3/s

Melo (2) 620 m3/s 584 m3/s 619-681 m3/s 649-704 m3/s 686-782 m3/s

Kyröskoski (2) 170-181 m3/s 163 m3/s 158-222 m3/s 154-211 m3/s 171-221 m3/s

Äetsä (2) 798 m3/s 778 m3/s 848- 881 m3/s 822-934 m3/s 935-987 m3/s

*Raportti (Veijalainen 12.2.2007), Ilmastonmuutoksen vaikutus Tammerkosken mitoitustulvaan.

**Raportti (Veijalainen 14.9.2011), Harjavallan padon mitoitustulvan arviointi

*** Simuloiduista arvoista laskettu Gumbelin jakauma
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4 Tulvariskien hallinnan tavoitteet

 Kuvaus tavoitteiden asettamisesta

Tulvariskien hallinnan yleisenä tavoitteena on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten
seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen. Kokemäenjoen tulvaryhmä on
asettanut tulvariskien hallinnan tavoitteet erillisen työryhmävalmistelun ja tulvaryhmäkäsittelyn jälkeen. Ta-
voitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen on monivaiheinen ja hallintasuunnitelmatyön kuluessa tarkentuva
prosessi, joka on kuvattu seuraavassa kaaviossa:

Tulvariskien hallinnan tavoitteet toimivat lähtökohtana toimenpiteiden arvioinnille ja valinnalle. Toimenpitei-
den arvioinnissa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, kustannuksia ja toteutettavuutta. Arvioinnin jäl-
keen tulvaryhmä on tehnyt päätöksen hallintasuunnitelmaan valittavista toimenpiteistä (luku 5). Hallintasuun-
nitelmassa on otettu kantaa toimenpiteiden toteutusvastuisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin sekä etusijajärjes-
tykseen (luku 6). Lisäksi on kuvattu, miten suunnitelman täytäntöönpanon edistymistä tullaan seuraamaan.

Kunkin tavoitteen osalta tulisi käydä ilmi, miten tavoite huomioi tulvariskilaissa mainitut vahingolliset seurauk-
set, miten tavoitteet on huomioitu yhteen vesienhoidon tavoitteiden kanssa ja miten laajaa aluetta tavoite
koskee. Tavoitteissa on pyritty lisäksi huomioimaan muun muassa tulvien ehkäisy, tulvasuojelu, valmiustoi-
met sekä vesistöalueen erityispiirteet. Tavoitteet on pyritty muodostamaan realistisiksi, ottaen huomioon esi-
merkiksi tulvasuojelurakenteiden mahdollisuudet ja tekniset sekä taloudelliset toteutusedellytykset.

Tulvaryhmien tueksi on laadittu tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettamista koskevan muistion (MMM
2012, www.ymparisto.fi/trhs-materaalit), jonka suositusten oli tarkoitus toimia tulvaryhmien apuna tulvariskien
nykytilan arvioinnissa, alustavien tavoitteiden asettamisessa sekä tavoitteiden valtakunnallisen yhtenäisyy-
den saavuttamisessa (MMM, 2012). Muistiossa korostettiin, että tulvaryhmät asettavat kuitenkin tavoitteensa
omien merkittävien tulvariskialueidensa tarpeita vastaavaksi.

Tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen

Tavoitteita edistävien toimenpiteiden tunnistaminen

Toimenpiteiden arviointi ja vertailu

Toimenpiteiden valinta ja priorisointi

Toimenpiteiden toteutus ja seuranta
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 Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan tavoitteet

Harvinaisen suurtulvan syntyminen Porissa edellyttää useiden tekijöiden yhteisvaikutusta:

- pitkään jatkuneita vesisateita, jolloin Pirkanmaan ja Hämeen järvialueen altaat täyttyvät
- samanaikaisesti suurta virtaamaa sekä järvialueelta että Loimijoelta
- suurta virtaamaa joen jäätymisvaiheessa, jolloin muodostuu hyydepatoja
- epäsuotuisia olosuhteita jääkannen muodostumiselle
- jäiden lähtöä suuren virtaaman ja lauhan sään takia
- meriveden nousua korkealle.

Tulvariskien hallinnan suunnittelussa mitoittavana tulvana on pidetty hyyde-/jääpatotulvaa, jossa jääpato
(noin 240 000 m3) muodostuu Porin keskustan alueelle joen yksiuomaiselle osalle ja virtaama Kokemäenjo-
essa on noin 700 m3/s. Tätä suuremman jäämäärän liikkeellelähtö on käytännössä hyvin epätodennäköistä.
Myöskään esitettyä suuremman virtaaman esiintyminen jääpatotilanteessa ei ole todennäköistä, koska järvi-
alueen altaiden juoksutuksia voidaan jossain määrin rajoittaa kokonaisvahinkojen minimoimiseksi erittäin
harvinaisessa tulvatilanteessa. Lisäksi on todennäköistä, että suuremmilla virtaamilla jääpato ei pysyisi Kirju-
rinluodon kärjessä vaan etenisi luotojen alueelle, missä tulva pääsee leviämään luodoille alentaen vedenkor-
keutta keskusta-alueella.

Harvinaisen tulvan todennäköisyyttä on Porissa lähes mahdotonta määrittää, koska tulviin vaikuttavat eri
osatekijät ovat riippuvaisia toisistaan. Vaikeimmat tulvatilanteet Porissa aiheutuvat jää- ja hyydepadoista ja
ilmastonmuutos muuttaa jatkuvasti niiden esiintymistodennäköisyyttä. Käytännössä jäät voivat kasaantua
Poriin aina Harjavallan voimalaitokselta asti täyttäen uomaa Porin keskustan alueella sekä tukkien juovat.
Pahimmassa tapauksessa suuri virtaama ja pakkanen luovat ensin edellytyksen hyyteen ja pohjajään muo-
dostumiselle, jolloin uomassa on erittäin paljon jäätä. Jos tämän jälkeen jokeen syntyy jääkansi, joka myö-
hemmin lähtee liikkeelle sään lauhtumisen ja virtaaman nousun takia, voivat hyyde- ja jääpadoista aiheutu-
vat vedenkorkeudet olla erittäin korkeita.

Huittisissa tulvavesi leviää pois uomasta alaville viljelysalueille, kun virtaama Kokemäenjoessa Kolsin voima-
laitoksen yläpuolella kasvaa yli 600 m3/s:n. Tällöin virtaamaa rajoittaa jokiuoman virtauskapasiteetti Säpilän-
niemen alueella eikä alapuolisen voimalaitoksen juoksutuksilla pystytä estämään vedenpinnan nousua. Huit-
tisiin muodostuu keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva avovesitulvatilanne parin vuorokauden kulu-
essa, jos tulovirtaama on 750-800 m3/s eli 150-200 m3/s suurempi kuin uoman vedenjohtokyky.

Vastaavia vedenkorkeuksia voi esiintyä myös selvästi yleisemmin toistuvissa hyyde- ja jääpatotulvissa ja nii-
den todennäköisyys on kasvussa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Hyydetulvatilanteissa hyydettä kertyy
Säpilän koskiin, mikä supistaa joen virtauspinta-alaa ja nostaa vedenkorkeuksia Huittisten tulva-alueella. Täl-
lainen tilanne oli mm. alkuvuonna 2018. Jääpatotulvia voi lisäksi aiheutua Loimijoen ja Punkalaitumenjoen
jäidenlähdöstä, mikäli lähtevät jäät patoutuvat Huittisten keskusta-alueella sijaitseviin koskiin, kapeikkoihin ja
siltoihin.

Tulvariskien hallinnan suunnittelussa mitoittavana tulvana on pidetty erittäin harvinaista avovesitulvatilan-
netta (kerran 250 vuodessa toistuva tulva, vuotuinen todennäköisyys 0,4 %). Vastaavia tulvavedenkorkeuk-
sia voi aiheutua selvästi pienemmilläkin virtaamilla jää- ja hyydepatotulvien vuoksi.

Edellä mainittuja tulvia suurempiin ja harvinaisempiin tulviin ei ole teknistaloudellisten seikkojen, ympäris-
tönäkökohtien sekä muiden toteutusta rajoittavien tekijöiden vuoksi mahdollista varautua. Jäljelle jäävät erit-
täin epätodennäköiset tulvatilanteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ovat ns. jäännösriskiä, jota pyritään vä-
hentämään ei-rakenteellisin toimenpitein kuten valmiustoimenpiteillä.
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Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan tavoitteet on asetettu erikseen koko vesistölle ja ole-
massa oleville tulvariskialueille. Seuraavassa on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä niiden aikatau-
lutus koko Kokemäenjoen vesistöalueelle sekä merkittäville tulvariskialueille:

Tavoitteet koko vesistöalueelle

· Tulvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdol-
lisimman vähäisiksi (v. 2022)

· Tulvavaara-alueella asuvat ja asioivat ihmiset ja yritykset ovat tietoisia tulvavaarasta ja sen todennä-
köisyydestä mahdollista omatoimista varautumista varten (v. 2022)

· Vesistöalueelle ei synny uusia tulvariskikohteita (v. 2022)

· Ilmastonmuutoksen aiheuttamat hydrologiset vaikutukset otetaan huomioon tulvariskien hallintatoi-
menpiteissä ja vesistöalueen patoturvallisuuskohteissa (v. 2027)

· Tulvaosaamisen jatkuvuus on varmistettu keskeisimpien toimijoiden osalta (v.2022)

Tavoitteet tulvariskialueille

· Tulvavaara-alueella sijaitseva vakituinen asutus on suojattu harvinaisilta tulvilta tai tulviin on varau-
duttu siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu (v. 2027)

· Tulvavaara-alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on suojattu ja evakuointiyh-
teydet varmistettu (v. 2027)

· Sähkön-, lämmön- ja vedenjakelu ei keskeydy harvinaisellakaan tulvalla tulva-alueen ulkopuolella (v.
2027)

· Merkittävien liikenneyhteyksien katkeamiseen on varauduttu tulvan aikana ja kiertotieyhteydet on
varmistettu (v. 2027)

· Tulvasta ei aiheudu palautumatonta ja korjaamatonta vahingollista seurausta ympäristölle ja kulttuu-
riperinnölle (v. 2027)

· Porin tulvasuojeluhanke on valmistunut ja Säpilän oikaisu-uoman rakentaminen on aloitettu lupati-
lanteen salliessa (v. 2027)
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5 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset

Tässä luvussa on kuvattu kunkin tulvariskien hallitsemiseksi esitetyn toimenpiteen arvioinnin keskeiset tulok-
set. Toimenpideyhteenveto ja toimenpide-ehdotusten etusijajärjestys on esitetty luvussa 6. Toimenpiteiden
ryhmittelyssä on hyödynnetty seuraavaa yhteiseurooppalaista jaottelua:

 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvariskien vähentämisellä tarkoitetaan sellaisia ennakkoon toteuttavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena
on vähentää mahdollisia tulvavahinkoja, alueen vahinkopotentiaalia sekä estää tulvariskin kasvua. Tulvaris-
kien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla: huomioimalla tulvariski-
alueet rakennuspaikan valinnassa ja pienentämällä myös tulvariskialueella tapahtuvan rakentamisen herk-
kyyttä tulvan aiheuttamille vahingoille. Keinoina tähän ovat esimerkiksi kaavoitus, rakentamismääräykset
sekä suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista.

Ehdotus tulvariskiä vähentäviksi toimenpiteiksi:

· Tulvariskien ja alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien huomioiminen kaavoituksessa ja ra-
kennusluvissa

Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle, erityisesti tulvariskialueille ja sillä ohjataan rakennusten
ja tulva-alttiiden toimenpiteiden sijoittumista tulvavaara-alueen ulkopuolelle. Valtion ja kuntien tulva-
riskien hallinnan viranomaiset osallistuvat kaavoitusprosessiin mm. antamalla lausuntoja kaavaluon-
noksista. Kuntakaavoituksessa tulvariskien hallinnan tulee olla tavoitteena ensisijaisesti yleiskaava-
tasolla ja sen lisäksi toteutusta ohjaavissa asemakaavoissa.

· Tulvariskien huomioiminen ympäristölupapäätöksissä

Toimenpide kohdistuu tulvariskialueille. Uusissa ja määräaikaisissa ympäristöluvissa on edellytet-
tävä laitoksen varautumista tulvaveden nousuun ja/tai toimenpiteitä tulvaveden pääsyn estämiseksi
vahinkokohteisiin. Myös ympäristölle vaarallisten aineiden leviäminen ympäristöön tulvatilanteissa
tulee olla huomioitu ja estetty.

· Sähkön- ja lämmönjakolaitteiden sekä vesihuollon ja tietoliikenteen laitteiden sijoitus pois tulva-alu-
eelta tai suojaaminen tulvalta

Toimenpide kohdistuu tulvariskialueille. Vaihtoehtoina ovat laitteistojen siirtäminen pois tulvavaara-
alueelta, sijoittaminen korkeammalle tulvaveden saavuttamattomiin tai suojaaminen tulvavedeltä.
Näin varmistetaan välttämättömyyspalvelujen toimiminen myös tulvan aikana ja samalla ympäristö-
riskit vähenevät.

Yhteenveto toimenpiteiden arvioista on esitetty taulukossa 5.1.
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Taulukko 5.1. Toimenpiteiden välittömien vaikutusten arvioinnin yhteenveto. Tulvasuojeluhyödyt –kohdassa
on arvioitu toimenpiteistä aiheutuvat tulvasuojeluhyödyt, Ympäristövaikutukset sekä Sosioekonomiset vaiku-
tukset –kohdissa on arvioitu toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset pois lukien tulvasuojelu-
hyödyt

Tulvasuojeluhyödyt
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Ympäristövaikutukset
(Arviointiasteikko:

-4 … 4)

Sosioekonomiset
vaikutukset

(Arviointiasteikko:
-4 … 4)

Toteutettavuus
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Arviointitekijät
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Tulvariskialueiden ja alimpien
suositeltavien rakentamiskor-
keuksien huomioiminen kaa-
voituksessa ja rakennuslu-
vissa

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 3 4 2

Tulvariskien huomioon otta-
minen ympäristölupapäätök-
sissä

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 4 4 4 3 4 2

Sähkön- ja lämmönjakelulait-
teiden sekä vesihuollon ja tie-
toliikenteen laitteiden sijoitus
pois tulva-alueelta tai suojaa-
minen tulvalta

2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 2 4 2 4 3

 Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelua ja rakentamista, joiden tarkoituk-
sena on estää tai vähentää tulvista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Pääasiallisia keinoja ovat uomien per-
kaukset, rantojen pengerrykset ja vesistöjen säännöstelytoimenpiteet (Tulvariskityöryhmä, 2009).

Ehdotus tulvasuojelutoimenpiteiksi:

· Harjunpäänjoen alaosan järjestelyhankkeen toteutus Porissa

Toimenpide kohdistuu Porin kaupungin itäosassa sijaitsevan Harjunpäänjoen alaosan lähialueelle.
Harjunpäänjoen alaosan yhtymäkohtaa Kokemäenjokeen siirretään ylävirtaan päin noin 1,5 km. Har-
junpäänjoen alaosan nykyinen uoma suljetaan, mutta pidetään vesitettynä ja vaihtuvana pumppaa-
mojärjestelyin. Uusia tulvapatoja rakennetaan uuden uoman länsireunalle ja Kokemäenjoen pohjois-
rannalle aiemmin suojaamattoman asuinalueen suojaamiseksi.
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· Porin patojärjestelmän viimeistelytyöt

Toimenpide kohdistuu Porin kaupunkikeskustaa suojaaviin, keskeisiin pato-osuuksiin. Patojärjestel-
mästä on jo valtaosa kunnossa, mutta Harjunpäänjoen alaosan järjestelyhankkeen yhteydessä to-
teutettavien pato-osuuksien lisäksi myös Karjarannan alueella ja alajuoksulla Myrskyntien padon
osalta työ on vielä kesken.

· Säpilän oikaisu-uomahankkeen rakentamisvaiheen aloittaminen lupa- ja rahoitustilanteen mahdollis-
taessa

Toimenpide kohdistuu koko vesistön säännösteltyyn osuuteen Porista Pirkanmaalle. Oikaisu-uoma
kaivetaan Säpilänniemen poikki alkaen Ruoppalahden eteläpuolelta ja päättyen Pälpälänlahteen
(Kuva 2.3). Uoman kokonaispituus on noin 2 km. Oikaisu-uoma alentaa Kokemäenjoen keskiosan
tulvia enimmillään Säpilänniemen Uppaan kohdalla noin yhden metrin ja ylempänä joessa Äetsän
voimalaitoksen alapuolella noin 20 cm. Oikaisu-uomaan ohjautuva vesimäärä on noin puolet Säpi-
länniemen luonnonuoman virtaamasta.

· Kokemäenjoen suiston avouomien kunnossapito

Toimenpide kohdistuu Kokemäenjoen suistoalueelle, jonka vedenjohtokykyä ylläpidetään ja paran-
netaan niittämällä ja vähäisesti ruoppaamalla umpeenkasvaneita sivujuopia.

· Kiikan kiinteistökohtaiset tulvasuojelutoimenpiteet

Toimenpide kohdistuu Kiikan alueelle ja sen tarkoituksena on suojata Kiikassa Kokemäenjoen ran-
nalla olevat tulvariskin alaisena olevat kiinteistöt. Hanke on tärkeä myös koko vesistöalueen kan-
nalta, koska se mahdollistaa säännöstelytoimenpiteiden suorittamisen siten, että vettä pystytään
juoksuttamaan nykyistä enemmän ilman tulvavahinkoja talvitulvariskeihin varauduttaessa.

· Vedenpidätyskyvyn parantaminen ja heikkenemisen estäminen vesistöalueen osavaluma-alueilla
mm. kuivatushankkeisiin liittyen

Toimenpide kohdistuu koko Kokemäenjoen vesistöalueelle. Toimenpiteellä tarkoitetaan järvisään-
nöstelyjen ulkopuolista vesien pidättämistoimintaa, jolla pyritään tulvahuippujen pienentämiseen ja
hidastamiseen sekä minimivirtaamien lisäämiseen. Siihen kuuluvat mm. kuivatushankkeiden yhtey-
dessä tehtävät vesien pidättämiseen tähtäävät toimenpiteet, suo- ja metsäalueiden ennallistamiset ja
valunnan säätely, käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden vesittämiset yms..

Yhteenveto toimenpiteiden arvioista on esitetty taulukossa 5.2.
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Taulukko 5.2. Toimenpiteiden välittömien vaikutusten arvioinnin yhteenveto. Tulvasuojeluhyödyt –kohdassa
on arvioitu toimenpiteistä aiheutuvat tulvasuojeluhyödyt, Ympäristövaikutukset sekä Sosioekonomiset vaiku-
tukset –kohdissa on arvioitu toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset pois lukien tulvasuojelu-
hyödyt.

Tulvasuojeluhyödyt
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Ympäristövaikutukset
(Arviointiasteikko:

-4 … 4)

Sosioekonomiset
vaikutukset

(Arviointiasteikko:
-4 … 4)

Toteutettavuus
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Arviointitekijät
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Harjunpäänjoen alaosan jär-
jestelyhankkeen toteutus Po-
rissa

4 4 4 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 1 2 2 1 3 4 1

Porin patojärjestelmän vii-
meistelytyöt 4 4 4 2 1 1 1 1 0 0 -1 3 0 2 1 3 2 3 3 4 1

Säpilän oikaisu-uomahank-
keen rakentamisvaiheen aloit-
taminen lupa- ja rahoitustilan-
teen mahdollistaessa

4 4 4 2 0 0 -1 0 -1 -2 -1 3 2 1 1 3 2 1 3 4 2

Kokemäenjoen suiston
avouomien kunnossapito 3 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 4 4 3 2 2 1

Kiikan kiinteistökohtaiset toi-
menpiteet 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 -1 2 0 1 -1 3 2 1 3 4 0

Vedenpidätyskyvyn paranta-
minen ja heikkenemisen estä-
minen vesistöalueen osava-
luma-alueilla mm. kuivatus-
hankkeisiin liittyen

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 4

 Valmiustoimet

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään
tulviin varautumista ja siten vähentämään mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös tulvatilannetoimin-
nan suunnittelu ja harjoittelu kuuluvat valmiustoimiin. Valmiustoimet sisältävät muun muassa tulvaennusteet,
varoitusjärjestelmät, tulvakartoitukset, ennakkotiedottamisen, pelastussuunnitelmat, tulvantorjunnan harjoi-
tukset ja omatoimisen varautumisen edistämisen.

Ehdotus valmiustoimiksi:

· Säännöstelytoimintaan liittyvän vesistöaluelaajuisen yhteistyön jatkaminen
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Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle ja sillä tarkoitetaan mm. Kokemäenjoen vesistön sään-
nöstelyn neuvottelukunnan toimintaa, jossa yhteistyössä säännöstelyn luvanhaltijoiden ja ELYjen
kesken yhteensovitetaan säännöstelytoimintaa eri vuodenaikoina kulloisenkin vesitilanteen mukaan
tulva- ja kuivuusriskien hallinnan toteuttamiseksi voimatalousintressit huomioiden.

· Keskeisimpien järvien säännöstelylupien ajantasaistaminen

Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle ja sillä tarkoitetaan keskeisimpien päivitystarpeessa olevien vanho-
jen järvisäännöstelylupien (Näsijärvi, Pyhäjärvi, Kyrösjärvi) lupaehtojen muuttamista siten, että niillä voidaan
toteuttaa tarkoituksenmukaista säännöstelytoimintaa tulva- ja kuivuusriskien hallinnan näkökulmasta vesistön
eri käyttöintressit huomioiden myös ilmaston muuttuessa. Tämä tarkoittaa mm. pakollisten kevätkuoppien pois-
tamista.

· Kuntien, pelastustoimen ja säännöstelijöiden valmiussuunnitelmien sekä patoturvallisuussuunnitel-
mien päivittäminen

Toimenpide kohdistuu sekä tulvariskialueille että koko vesistöalueelle ja tarkoittaa tulvariskikuntien
sekä pelastustoimen tulvien varalta tehtyjen valmiussuunnitelmien päivittämistä tarpeen mukaan
sekä Pirkanmaan järvisäännöstelijöiden valmiussuunnitelmien laatimista pahoja tulvatilanteita varten
vesistön kokonaisvahinkojen minimoimiseksi.

· Vesistöaluelaajuisen table top –tulvaharjoituksen järjestäminen

Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle ja tarkoittaa keskeisimpien järvisäännöstelijöiden ja vi-
ranomaisten yhteisen suurtulvaharjoituksen järjestämistä virtuaalisesti ilman maastossa tapahtuvaa
toimintaa.

· Hyydepuomien käyttö Kokemäenjoen ala- ja keskiosalla

Toimenpide kohdistuu paikallisiin jokikohteisiin Porissa, Ulvilassa ja Kokemäellä ja tarkoittaa joen
jääkannen muodostumista helpottavien puomien asentamista ennen talvea ja mahdollisia säännös-
telyllä toteutettavia ns. jäädytysjuoksutuksia eli virtaaman pienentämistä. Toimenpide tähtää talvitul-
variskien vähentämiseen tulvariskikohteissa Porissa ja Huittisissa.

· Äetsän ja Kiikan välinen tulvakartoitus

Toimenpide kohdistuu Äetsän ja Kiikan väliselle jokivarsialueelle ja sen tarkoituksena on kartoittaa
alueen tulvariskikohteet, mm. kiinteistöt, joihin on tarpeellista kohdistaa suojaustoimia.

· Olemassa olevien tulvakarttojen päivitykset

Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle ja sen tarkoituksena on tarkentaa aiemmin tehtyjä tulva-
karttoja mm. Porissa ja Huittisissa hyyde-/jääpatotulvien osalta sekä Pirkanmaan järvialueen ran-
noilla. Näin pystytään paremmin vertailemaan eri alueiden riskipotentiaalia tulvatilanteissa ja mini-
moimaan kokonaisvahingot.

Yhteenveto toimenpiteiden arvioista on esitetty taulukossa 5.3.
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Taulukko 5.3. Toimenpiteiden välittömien vaikutusten arvioinnin yhteenveto. Tulvasuojeluhyödyt –kohdassa
on arvioitu toimenpiteistä aiheutuvat tulvasuojeluhyödyt, Ympäristövaikutukset sekä Sosioekonomiset vaiku-
tukset –kohdissa on arvioitu toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset pois lukien tulvasuojelu-
hyödyt.

Tulvasuojeluhyödyt
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Ympäristövaikutukset
(Arviointiasteikko:

-4 … 4)

Sosioekonomiset
vaikutukset

(Arviointiasteikko:
-4 … 4)

Toteutettavuus
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Arviointitekijät
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Säännöstelytoimintaan liittyvän
vesistöaluelaajuista yhteistyötä
jatkaminen

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3

Keskeisimpien järvien sään-
nöstelylupien ajantasaistami-
nen

3 3 3 3 3 1 1 0 0 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2

Kuntien, pelastustoimen ja
säännöstelijöiden valmiussuun-
nitelmien sekä patoturvalli-
suussuunnitelmien päivittämi-
nen

4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 4 3

Vesistöaluelaajuisen table top-
tulvaharjoituksen järjestäminen 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2

Hyydepuomien käyttö Kokemä-
enjoen ala- ja keskiosalla 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2

Äetsän ja Kiikan välinen tulva-
kartoitus 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 4 4 4 3 4 2

Olemassa olevien tulvakartto-
jen päivitykset 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 4 4 4 3 4 2

 Toimenpiteet tulvavaara- ja tulvatilanteessa

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien vahinkojen
estämiseksi tai vähentämiseksi, kuten tilanteen vaatimat vesistön säännöstelyt, erilaisten vedenvirtausta es-
tävien rakenteiden tai jääpatojen hajottaminen sekä pelastustoiminta sisältäen evakuoinnin ja tilapäisin ra-
kentein tapahtuvan suojaamisen (Tulvariskityöryhmä, 2009).
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Ehdotus toimenpiteiksi tulvavaara- ja tulvatilanteissa:

· Toimijoiden välinen tiivis yhteistyö tulvatilanteiden hoidossa ja keskeisimpien vesistösäännöstelyiden
toteuttamisessa yhteisen tulvatilannekuvan pohjalta vesistöalueen kokonaisvahinkojen minimoi-
miseksi

Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle ja tarkoittaa tulvavaara- ja tulvatilanteissa tehtävää sään-
nöstelijöiden ja viranomaisten (ELYt, kunnat, pelastuslaitokset, tulvakeskus) tiivistä yhteistyötä, jotta
kaikilla keskeisillä sidosryhmätahoilla on sama tulvatilannekuva ja toimenpiteitä suunnitellaan ja sovi-
tetaan yhteen siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi vesistöaluetasolla.

· Laadukas ja ajantasainen tiedottaminen vesitilanteesta ja tulvariskeistä tulvatilannetoimijoiden yh-
teistyönä

Toimenpide kohdistuu koko vesistöalueelle ja tarkoittaa tulvatilannetoimijoiden (ELYt, kunnat, pelas-
tuslaitokset, tulvakeskus) tiedottamista medialle yhteisen tilannekuvan pohjalta, jotta kansalaiset ym.
ovat tietoisia tulvariskeistä mm. mahdollista omatoimista varautumista varten.

· Patoturvallisuuslain mukainen toiminta Porin tulvapadoilla ja muissa vesistöalueen patoturvallisuus-
kohteissa

Toimenpide kohdistuu vesistöalueen patoturvallisuuskohteisiin ja sen tarkoituksena on pitää mm.
tarkastuksin ja kunnossapitotoimin luokitellut padot sellaisessa kunnossa, että niiden sortuminen ei
ole vaarana erittäin harvinaisessakaan tulvatilanteessa. Kriittisimpien patojen (1-luokka) sortuminen
tulvatilanteessa pahentaisi tulvien aiheuttamia tuhoja merkittävästi.

Yhteenveto toimenpiteiden arvioista on esitetty taulukossa 5.4.
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Taulukko 5.4. Toimenpiteiden välittömien vaikutusten arvioinnin yhteenveto. Tulvasuojeluhyödyt –kohdassa
on arvioitu toimenpiteistä aiheutuvat tulvasuojeluhyödyt, Ympäristövaikutukset sekä Sosioekonomiset vaiku-
tukset –kohdissa on arvioitu toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset pois lukien tulvasuojelu-
hyödyt.

Tulvasuojeluhyödyt
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Ympäristövaikutukset
(Arviointiasteikko:

-4 … 4)

Sosioekonomiset
vaikutukset

(Arviointiasteikko:
-4 … 4)

Toteutettavuus
(Arviointiasteikko:

0 … 4)

Arviointitekijät
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s
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Toimijoiden välinen tiivis yh-
teistyö tulvatilanteiden hoi-
dossa ja keskeisimpien vesis-
tösäännöstelyiden toteuttami-
sessa yhteisen tulvatilanne-
kuvan pohjalta vesistöalueen
kokonaisvahinkojen minimoi-
miseksi

3 3 3 2 2  0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 4 4 4 4 4 2

Laadukas ja ajantasainen tie-
dottaminen vesitilanteesta ja
tulvariskeistä tulvatilannetoi-
mijoiden yhteistyönä

2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 4 4 4 4 2

Patoturvallisuuslain mukainen
toiminta Porin tulvapadoilla ja
muissa vesistöalueen patotur-
vallisuuskohteissa

4 4 4 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 4 4 4 4 4 2

6 Yhteenveto ja hallintasuunnitelman täytäntöönpano

Edellisissä luvuissa on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet Kokemäenjoen vesistöalueelle sekä toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä luvussa esitetään toimenpiteiden vastaavuus asetettuihin tavoitteisiin ja toi-
menpiteiden tulvasuojeluhyötyjen yhteenveto, niiden vastuutahot, etusijajärjestys ja alustava aikataulu sekä ku-
vaus suunnitelman täytäntöönpanosta ja seurannasta. Lisäksi tässä luvussa on kuvattu tulvariskien hallintaan liitty-
vien eri toimijoiden rooleja sekä toimenpiteiden yhteensopivuutta vesienhoidon kanssa ja ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia.
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 Toimenpiteiden vastaavuus tavoitteisiin

Taulukko 6.1. Toimenpiteiden vastaavuus koko vesistöalueen tavoitteisiin (X=suora vaikutus, O=epäsuora vaikutus)

Toimenpide

Tavoitteet koko vesistöalueelle
Tulvista aiheutu-
vat vahingolliset
seuraukset ve-
sistöalueella jää-
vät kokonaisuu-
tena mahdolli-
simman vähäi-
siksi.

Tulvavaara-alu-
eella asuvat ja
asioivat ihmiset
sekä yritykset
ovat tietoisia tul-
vavaarasta ja
sen todennäköi-
syydestä

Ylläpidetään
ajantasaista ve-
sitilannekuvaa
viranomaisille
ja muille tulvati-
lannetoimijoille

Vesistöalu-
eelle ei
synny uusia
tulvariski-
kohteita

Ilmastonmuutok-
sen aiheuttamat
hydrologiset vai-
kutukset otetaan
koko valuma-
alueella huomi-
oon

Tulvaosaamisen
jatkuvuus on
varmistettu ja
yhteistyö on su-
juvaa keskei-
simpien toimijoi-
den osalta

Tu
lv

ar
is

ki
en

vä
he

nt
äm

in
en Tulvariskialueiden ja

alimpien suositeltavien
rakentamiskorkeuksien
huomioiminen kaavoi-
tuksessa ja rakennuslu-
vissa

X X O O

Tulvariskien huomioon
ottaminen ympäristölu-
papäätöksissä

X  X O O

Sähkön- ja lämmönjake-
lulaitteiden sekä vesi-
huollon ja tietoliikenteen
laitteiden sijoitus pois
tulva-alueelta tai suojaa-
minen tulvalta

X O

Tu
lv

as
uo

je
lu

to
im

en
pi

te
et

Harjunpäänjoen alaosan
järjestelyhankkeen to-
teutus Porissa

X O O

Porin patojärjestelmän
viimeistelytyöt X O O
Säpilän oikaisu-uoma-
hankkeen rakentamis-
vaiheen aloittaminen
lupa- ja rahoitustilanteen
mahdollistaessa

 X O O

Kokemäenjoen suiston
avouomien kunnossa-
pito

O O

Kiikan kiinteistökohtaiset
toimenpiteet  X O
Vedenpidätyskyvyn pa-
rantaminen ja heikkene-
misen estäminen vesis-
töalueen osavaluma-
alueilla mm. kuivatus-
hankkeisiin liittyen

X  O O

Va
lm

iu
st

oi
m

et

Säännöstelytoimintaan
liittyvää vesistöaluelaa-
juista yhteistyötä jatke-
taan

X O          X
Keskeisimpien järvien
säännöstelylupien ajan-
tasaistaminen

X X

Kuntien, pelastustoimen
ja säännöstelijöiden val-
miussuunnitelmien sekä
patoturvallisuussuunni-
telmien päivittäminen

X X X

Vesistöaluelaajuisen
table top- tulvaharjoitus O O O X
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Toimenpide

Tavoitteet koko vesistöalueelle
Tulvista aiheutu-
vat vahingolliset
seuraukset ve-
sistöalueella jää-
vät kokonaisuu-
tena mahdolli-
simman vähäi-
siksi.

Tulvavaara-alu-
eella asuvat ja
asioivat ihmiset
sekä yritykset
ovat tietoisia tul-
vavaarasta ja
sen todennäköi-
syydestä

Ylläpidetään
ajantasaista ve-
sitilannekuvaa
viranomaisille
ja muille tulvati-
lannetoimijoille

Vesistöalu-
eelle ei
synny uusia
tulvariski-
kohteita

Ilmastonmuutok-
sen aiheuttamat
hydrologiset vai-
kutukset otetaan
koko valuma-
alueella huomi-
oon

Tulvaosaamisen
jatkuvuus on
varmistettu ja
yhteistyö on su-
juvaa keskei-
simpien toimijoi-
den osalta

Hyydepuomien käyttö
Kokemäenjoen ala- ja
keskiosalla

X O

Äetsän ja Kiikan välinen
tulvakartoitus O O O O

Olemassa olevien tulva-
karttojen päivitykset O O O O

To
im

en
pi

te
et

tu
lv

av
aa

ra
-j

a
tu

lv
at

ila
nt

ee
ss

a Toimijoiden välinen tiivis
yhteistyö tulvatilanteiden
hoidossa ja keskeisim-
pien vesistösäännöste-
lyiden toteuttamisessa
yhteisen tulvatilanneku-
van pohjalta vesistöalu-
een kokonaisvahinkojen
minimoimiseksi

X O X O          X

Laadukas ja ajantasai-
nen tiedottaminen vesiti-
lanteesta ja tulvaris-
keistä tulvatilannetoimi-
joiden yhteistyönä

O X X X

Patoturvallisuuslain mu-
kainen toiminta Porin
tulvapadoilla ja muissa
vesistöalueen patotur-
vallisuuskohteissa

X O O O

Taulukko 6.2. Toimenpiteiden vastaavuus merkittävien tulvariskialueitten tavoitteisiin (X=suora vaikutus, O=epäsuora
vaikutus)

Toimenpide

Tavoitteet tulvariskialueille
Tulvavaara-alu-
eella sijaitseva
vakituinen asu-
tus on suojattu
harvinaisilta tul-
vilta tai tulviin on
varauduttu siten,
ettei ihmisten
terveys ja turval-
lisuus vaarannu

Tulvavaara-alu-
eella ei sijaitse
vaikeasti evaku-
oitavia kohteita
tai kohteet on
suojattu ja eva-
kuointiyhteydet
varmistettu

Sähkön-, läm-
mön- ja veden-
jakelu ei kes-
keydy harvinai-
sellakaan tul-
valla tulva-alu-
een ulkopuo-
lella

Merkittävien
liikenneyh-
teyksien kat-
keamiseen
on varau-
duttu tulvan
aikana ja
kiertotieyh-
teydet on
varmistettu

Tulvasta ei ai-
heudu palautu-
matonta ja kor-
jaamatonta va-
hingollista seu-
rausta ympäris-
tölle ja kulttuuri-
perinnölle

Porin tulvasuo-
jeluhanke on
valmistunut ja
Säpilän oikaisu-
uoman rakenta-
minen on aloi-
tettu lupatilan-
teen salliessa

Tu
lv

ar
is

ki
en

vä
-

he
nt

äm
in

en

Tulvariskialueiden ja
alimpien suositeltavien
rakentamiskorkeuksien
huomioiminen kaavoi-
tuksessa ja rakennus-
luvissa

X X X O

Tulvariskien huomioon
ottaminen ympäristölu-
papäätöksissä

X
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Toimenpide

Tavoitteet tulvariskialueille
Tulvavaara-alu-
eella sijaitseva
vakituinen asu-
tus on suojattu
harvinaisilta tul-
vilta tai tulviin on
varauduttu siten,
ettei ihmisten
terveys ja turval-
lisuus vaarannu

Tulvavaara-alu-
eella ei sijaitse
vaikeasti evaku-
oitavia kohteita
tai kohteet on
suojattu ja eva-
kuointiyhteydet
varmistettu

Sähkön-, läm-
mön- ja veden-
jakelu ei kes-
keydy harvinai-
sellakaan tul-
valla tulva-alu-
een ulkopuo-
lella

Merkittävien
liikenneyh-
teyksien kat-
keamiseen
on varau-
duttu tulvan
aikana ja
kiertotieyh-
teydet on
varmistettu

Tulvasta ei ai-
heudu palautu-
matonta ja kor-
jaamatonta va-
hingollista seu-
rausta ympäris-
tölle ja kulttuuri-
perinnölle

Porin tulvasuo-
jeluhanke on
valmistunut ja
Säpilän oikaisu-
uoman rakenta-
minen on aloi-
tettu lupatilan-
teen salliessa

Sähkön- ja lämmönja-
kelulaitteiden sekä ve-
sihuollon ja tietoliiken-
teen laitteiden sijoitus
pois tulva-alueelta tai
suojaaminen tulvalta

X

Tu
lv

as
uo

je
lu

to
im

en
pi

te
et

Harjunpäänjoen ala-
osan järjestelyhank-
keen toteutus Porissa

X X X O O          X

Porin patojärjestelmän
viimeistelytyöt X X X O X          X
Säpilän oikaisu-uoma-
hankkeen rakentamis-
vaiheen aloittaminen
lupa- ja rahoitustilan-
teen mahdollistaessa

X O X O O X

Kokemäenjoen suiston
avouomien kunnossa-
pito

X X O

Kiikan kiinteistökohtai-
set toimenpiteet X O
Vedenpidätyskyvyn
parantaminen ja heik-
kenemisen estäminen
vesistöalueen osava-
luma-alueilla mm. kui-
vatushankkeisiin liit-
tyen

O

Va
lm

iu
st

oi
m

et

Säännöstelytoimintaan
liittyvää vesistöaluelaa-
juista yhteistyötä jatke-
taan

O O O

Keskeisimpien järvien
säännöstelylupien
ajantasaistaminen

O O

Kuntien, pelastustoi-
men ja säännöstelijöi-
den valmiussuunnitel-
mien sekä patoturvalli-
suussuunnitelmien päi-
vittäminen

X X X X O

Vesistöaluelaajuisen
table top- tulvaharjoi-
tus

O O O O O

Hyydepuomien käyttö
Kokemäenjoen ala- ja
keskiosalla

O O O

Äetsän ja Kiikan väli-
nen tulvakartoitus O O O

Olemassa olevien tul-
vakarttojen päivitykset O O O
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Toimenpide

Tavoitteet tulvariskialueille
Tulvavaara-alu-
eella sijaitseva
vakituinen asu-
tus on suojattu
harvinaisilta tul-
vilta tai tulviin on
varauduttu siten,
ettei ihmisten
terveys ja turval-
lisuus vaarannu

Tulvavaara-alu-
eella ei sijaitse
vaikeasti evaku-
oitavia kohteita
tai kohteet on
suojattu ja eva-
kuointiyhteydet
varmistettu

Sähkön-, läm-
mön- ja veden-
jakelu ei kes-
keydy harvinai-
sellakaan tul-
valla tulva-alu-
een ulkopuo-
lella

Merkittävien
liikenneyh-
teyksien kat-
keamiseen
on varau-
duttu tulvan
aikana ja
kiertotieyh-
teydet on
varmistettu

Tulvasta ei ai-
heudu palautu-
matonta ja kor-
jaamatonta va-
hingollista seu-
rausta ympäris-
tölle ja kulttuuri-
perinnölle

Porin tulvasuo-
jeluhanke on
valmistunut ja
Säpilän oikaisu-
uoman rakenta-
minen on aloi-
tettu lupatilan-
teen salliessa

To
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pi
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Toimijoiden välinen tii-
vis yhteistyö tulvatilan-
teiden hoidossa ja kes-
keisimpien vesistö-
säännöstelyiden to-
teuttamisessa yhteisen
tulvatilannekuvan poh-
jalta vesistöalueen ko-
konaisvahinkojen mini-
moimiseksi

O O O

Laadukas ja ajantasai-
nen tiedottaminen ve-
sitilanteesta ja tulvaris-
keistä tulvatilannetoi-
mijoiden yhteistyönä

O O

Patoturvallisuuslain
mukainen toiminta Po-
rin tulvapadoilla ja
muissa vesistöalueen
patoturvallisuuskoh-
teissa

X O O O O

 Toimenpiteiden tulvasuojeluhyötyjen yhteenveto

Kunkin hallintasuunnitelmassa esitetyn tulvariskien hallinnan toimenpiteen osalta on luvuissa 4 ja 5 tarkasteltu toi-
menpiteen vaikutuksia sekä hyötyjä ja kustannuksia. Toimenpiteitä valittaessa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden
saavuttamiseen sekä keskitytty tulvien todennäköisyyttä vähentäviin toimenpiteisiin ja käyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan muita kuin tulvasuojarakenteisiin perustuvia keinoja. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto toimenpi-
teiden  tulvasuojeluhyödyistä.

Taulukossa 6.3 on esitetty toimenpiteiden tulvasuojeluhyödyt tulvariskialueille ja laajemmin vesistöalueen näkökul-
masta. Taulukon merkinnät ovat seuraavat:

XXX = merkittävä vaikutus ainakin isolle osalle vesistöä,
XX = vaikutus ainakin isolle osalle vesistöä ja/tai merkittävä paikallinen vaikutus,
X = suppea paikallinen vaikutus,
O = välillinen vaikutus (HUOM: Vaikutus voi olla merkittävä, vaikka se olisi välillinen),
--- = ei vaikutusta
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Taulukko 6.3. Yhteenveto toimenpiteiden tulvasuojeluhyödyistä.

Toimenpide
Tulvasuojelu-

hyödyt
vesistöalueelle

Tulvasuojeluhyödyt
tulvariskialueille

Tu
lv

ar
is

ki
en

vä
-

he
nt

äm
in

en

Tulvariskialueiden ja alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien huomioimi-
nen kaavoituksessa ja rakennusluvissa --- XX

Tulvariskien huomioon ottaminen ympäristölupapäätöksissä XX XX

Sähkön- ja lämmönjakelulaitteiden sekä vesihuollon ja tietoliikenteen laitteiden
sijoitus pois tulva-alueelta tai suojaaminen tulvalta --- XX

Tu
lv

as
uo

je
lu

to
im

en
pi

te
et

Harjunpäänjoen alaosan järjestelyhankkeen toteutus Porissa --- XX

Porin patojärjestelmän viimeistelytyöt                       --- XX

Säpilän oikaisu-uomahankkeen rakentamisvaiheen aloittaminen lupa- ja rahoi-
tustilanteen mahdollistaessa XXX XX

Kokemäenjoen suiston avouomien kunnossapito --- X

Kiikan kiinteistökohtaiset toimenpiteet XX XX

Vedenpidätyskyvyn parantaminen ja heikkenemisen estäminen vesistöalueen
osavaluma-alueilla mm. kuivatushankkeisiin liittyen XX O

Va
lm

iu
st

oi
m

et

Säännöstelytoimintaan liittyvää vesistöaluelaajuista yhteistyötä jatketaan XX O

Keskeisimpien järvien säännöstelylupien ajantasaistaminen XX O

Kuntien, pelastustoimen ja säännöstelijöiden valmiussuunnitelmien sekä pato-
turvallisuussuunnitelmien päivittäminen XX O

Vesistöaluelaajuisen table top- tulvaharjoitus O O

Hyydepuomien käyttö Kokemäenjoen ala- ja keskiosalla XX XX

Äetsän ja Kiikan välinen tulvakartoitus O O

Olemassa olevien tulvakarttojen päivitykset O O

Toimijoiden välinen tiivis yhteistyö tulvatilanteiden hoidossa ja keskeisimpien
vesistösäännöstelyiden toteuttamisessa yhteisen tulvatilannekuvan pohjalta ve-
sistöalueen kokonaisvahinkojen minimoimiseksi

XXX XX

Laadukas ja ajantasainen tiedottaminen vesitilanteesta ja tulvariskeistä tulvati-
lannetoimijoiden yhteistyönä O O

Patoturvallisuuslain mukainen toiminta Porin tulvapadoilla ja muissa vesistöalu-
een patoturvallisuuskohteissa O O

 Toimenpiteiden vastuutahot, etusijajärjestys sekä alustava aikataulu

Tässä luvussa on esitetty toimenpiteiden toteutuksen vastuutahot sekä etusijajärjestys, jonka mukaan ehdo-
tetut toimenpiteet tulisi toteuttaa. Lisäksi on esitetty tavoitteellinen alustava aikataulu toimenpiteiden toteu-
tukselle. Toimenpiteiden etusijajärjestys palvelee ensisijaisesti hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpitei-
den toteuttamista ja seurantaa. Toimenpiteet on prioriteetin osalta jaettu viiteen luokkaan, jotka ovat erittäin
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tärkeä, tärkeä, toissijainen, täydentävä ja muu. Valtaosa esitetyistä toimenpiteistä on erittäin tärkeitä tai tär-
keitä, koska kustannustehottomia ja epärealistisia toimenpiteitä ei tulvaryhmässä haluttu esittää. Toimenpi-
teiden etusijajärjestykseen asettamisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin:

· tulvariskien hallinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
· tulvariskien hallinnan hyödyt
· toimenpiteen kustannukset
· toimenpiteen toteutettavuus
· toimenpiteen tehokkuus
· toimenpiteen sopeutuvuus muuttuviin olosuhteisiin
· mahdollisuudet muihin kuin tulvasuojarakenteisiin perustuviin toimenpiteisiin
· toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon kanssa
· SOVA-lain mukaisessa ympäristöselostuksessa arvioidut ympäristövaikutukset
· muut vaikutukset (luonto-, talous-, sosiaaliset-, yms. vaikutukset

Erittäin tärkeäksi priorisoitu toimenpide ei välttämättä ole se, jonka hyödyt ovat suurimmat tai jonka kustan-
nukset ovat pienimmät; priorisoinnissa on arvioitu myös toimenpiteen merkitystä koko vesistön kannalta, sen
toteutusmahdollisuuksia, vastaavuutta tavoitteisiin sekä muita vaikutuksia. Toisesta suunnittelukierroksesta
alkaen toimenpiteen suunniteltu toteutusaikataulu kytketään kiinteämmin yhdeksi priorisointitekijäksi. Rahoi-
tusmahdollisuuksien ei tulisi vaikuttaa etusijajärjestykseen. Mahdollinen rahoitus arvioidaan aina toimenpide-
kohtaisesti.

Toimenpiteiden etusijajärjestys ja sen perustelut sekä tavoitteellinen aikataulu on esitetty taulukossa 5.3.
Toimenpiteiden etusijajärjestys perustuu valtakunnalliseen prioriteettiohjeistukseen (www.ymparisto.fi/trhs-
materiaalit)

Taulukko 6.4. Vesistöalueella tarvittavat tulvariskien hallintatoimenpiteet sekä niiden toimeenpanon vastuut, tavoitteelli-
set aikataulut ja etusijajärjestykset.

Toimenpide Toimenpiteen alu-
eellinen rajaus

Toteutuksen
päävastuutaho

Toteutukseen
osallistuvat ta-

hot
Etusijajärjestys Tavoitteellinen

aikataulu

Tu
lv

ar
is

ki
en

vä
he

nt
äm

in
en Tulvariskialueiden ja alim-

pien suositeltavien rakenta-
miskorkeuksien huomioimi-
nen kaavoituksessa ja ra-
kennusluvissa

Koko vesistöalue
kunnan kaavoitus
ja rakennustar-

kastus

ELY, maakunta-
liitto, kunnan tul-
vasuojeluorgani-

saatio

Erittäin tärkeä Jatkuva

Tulvariskien huomioon otta-
minen ympäristölupapää-
töksissä

Koko vesistöalue AVI ELY + kunta Tärkeä Jatkuva

Sähkön- ja lämmönjakelu-
laitteiden sekä vesihuollon
ja tietoliikenteen laitteiden
sijoitus pois tulva-alueelta
tai suojaaminen tulvalta

Porin ja Huittisten
tulvariskialueet

Sähkö- ja ener-
giayhtiöt, vesilai-
tokset sekä kun-

nat

Tärkeä 2027 loppuun
mennessä

Tu
lv

as
uo

je
lu

to
im

en
pi

-
te

et

Harjunpäänjoen alaosan
järjestelyhankkeen toteutus
Porissa

Porin tulvariskialue Kunta  VARELY Erittäin tärkeä 2027 loppuun
mennessä

Porin patojärjestelmän vii-
meistelytyöt Porin tulvariskialue Kunta  VARELY Erittäin tärkeä 2027 loppuun

mennessä

Säpilän oikaisu-uomahank-
keen rakentamisvaiheen
aloittaminen lupa- ja rahoi-
tustilanteen mahdollista-
essa

Huittisten tulvariski-
alue

Kokemäenjoen
säännöstely-yhtiö VARELY Erittäin tärkeä 2027 loppuun

mennessä
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Toimenpide Toimenpiteen alu-
eellinen rajaus

Toteutuksen
päävastuutaho

Toteutukseen
osallistuvat ta-

hot
Etusijajärjestys Tavoitteellinen

aikataulu

Kokemäenjoen suiston
avouomien kunnossapito Porin tulvariskialue Kunta VARELY Tärkeä Jatkuva

Kiikan kiinteistökohtaiset
toimenpiteet Kiikan tulvariskialue Kiinteistön omis-

tajat
 PIRELY, voi-

mayhtiöt Tärkeä 2027 loppuun
mennessä

Vedenpidätyskyvyn paran-
taminen ja heikkenemisen
estäminen vesistöalueen
osavaluma-alueilla mm.
kuivatushankkeisiin liittyen

Koko vesistöalue
Metsäkeskukset
ym. valuma-alu-

een toimijat
ELYt Täydentävä Jatkuva

Va
lm

iu
st

oi
m

et

Säännöstelytoimintaan liit-
tyvää vesistöaluelaajuista
yhteistyötä jatketaan

Koko vesistöalue PIRELY

Muut ELYt, Voi-
mayhtiöt ja muut

vesistön säännös-
telijät

Tärkeä Jatkuva

Keskeisimpien järvien
säännöstelylupien ajanta-
saistaminen

Koko vesistöalue
 PIRELY + muut
luvanhakijasään-
nöstelijät

Muut säännöste-
lyyn liittyvät yh-

teistyötahot
Tärkeä 2027 loppuun

mennessä

Kuntien, pelastustoimen ja
säännöstelijöiden valmius-
suunnitelmien sekä patotur-
vallisuussuunnitelmien päi-
vittäminen

Porin ja Huittisten
tulvariskialueet ja
koko vesistöalue

Kunnat ja pelas-
tuslaitokset

VARELY,
PIRELY, sään-

nöstelijät
Tärkeä 2027 loppuun

mennessä

Vesistöaluelaajuisen table
top- tulvaharjoitus Koko vesistöalue VARELY +

PIRELY

Muut keskeiset
tulvatilannetoimi-

jat
Täydentävä 2027 loppuun

mennessä

Hyydepuomien käyttö Ko-
kemäenjoen ala- ja keski-
osalla

Kokemäenjoen ala-
ja keskiosa VARELY Voimayhtiöt Tärkeä Jatkuva

Äetsän ja Kiikan välinen tul-
vakartoitus Äetsä ja Kiikka PIRELY SYKE, konsultti Tärkeä 2024 loppuun

mennessä

Olemassa olevien tulvakart-
tojen päivitykset Koko vesistöalue ELYt SYKE, konsultti Täydentävä 2024 loppuun

mennessä

To
im

en
pi

te
et

tu
lv

av
aa

ra
-j

a
tu

lv
at

ila
nt

ee
ss

a Toimijoiden välinen tiivis
yhteistyö tulvatilanteiden
hoidossa ja keskeisimpien
vesistösäännöstelyiden to-
teuttamisessa yhteisen tul-
vatilannekuvan pohjalta ve-
sistöalueen kokonaisvahin-
kojen minimoimiseksi

Koko vesistöalue VARELY +
PIRELY

pelastuslaitokset,
säännöstelytahot,
kunnat, tulvakes-

kus

Erittäin tärkeä Jatkuva

Laadukas ja ajantasainen
tiedottaminen vesitilan-
teesta ja tulvariskeistä tul-
vatilannetoimijoiden yhteis-
työnä

Koko vesistöalue VARELY +
PIRELY

pelastuslaitokset,
kunnat, tulvakes-
kus

Tärkeä Jatkuva

Patoturvallisuuslain mukai-
nen toiminta Porin tulvapa-
doilla ja muissa vesistöalu-
een patoturvallisuuskoh-
teissa

Porin tulvariskialue kunta Patoturvallisuus-
viranomaiset Tärkeä Jatkuva

 Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta

Tulvariskilain 620/2010 mukaisesti tämä järjestyksessään toinen Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunni-
telma on hyväksyttävä ja julkaistava 22.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen suunnitelma on tarpeen mukaan
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tarkistettava kuuden vuoden välein, edellyttäen että alue arvioidaan jatkossakin merkittäväksi tulvariskialu-
eeksi. Tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden tarkistus tehdään seuraavan kerran
22.12.2024 mennessä ja hallintasuunnitelmien uudelleenarviointi tulee olla valmis 22.12.2027.

Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät ole sitovia eivätkä suoranaisesti velvoita
mitään tahoa toteuttamaan kyseessä olevia toimenpiteitä tämän tai seuraavien suunnittelukausien aikana.
Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimen-
pide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleenarvioinnissa vuonna
2027 on tarvittaessa kuvattava mitkä tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta
ja miksi niin on käynyt. Tarkistetuissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa otetaan huomioon lisäksi ilmaston-
muutoksen vaikutuksista saatu uusi tieto tulvien esiintymiseen. Tarkistetuissa suunnitelmissa esitetään myös
arvio siitä, miten tulvariskien hallinnalle tässä suunnitelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten toi-
menpiteiden toteuttamisessa on edistytty.

Suunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on päävastuussa Varsinais-Suomen ELY-keskus
yhdessä Kokemäenjoen tulvaryhmän kanssa. ELY-keskuksen ja tulvaryhmän tehtävänä on omalta osaltaan
valvoa, että toimenpide-ehdotusten toimeenpano etenee.

Taulukko 6.5. Toimenpiteiden seuranta.

Toimenpide Miten toimenpidettä seurataan?

Tu
lv

ar
is

ki
en

vä
he

n-
tä

m
in

en

Tulvariskialueiden ja alimpien suositeltavien rakentamiskor-
keuksien huomioiminen kaavoituksessa ja rakennusluvissa

Arvioidaan laadittujen kaavojen ja rakennuslupien määrää sekä erityisesti
sitä, kuinka hyvin tulvat on huomioitu niissä.

Tulvariskien huomioon ottaminen ympäristölupapäätöksissä Arvioidaan uusien ja päivitettyjen ympäristölupapäätöksien määrää tulva-
riskialueilla sekä sitä, kuinka hyvin tulvat on huomioitu niissä.

Sähkön- ja lämmönjakelulaitteiden sekä vesihuollon ja tietolii-
kenteen laitteiden sijoitus pois tulva-alueelta tai suojaaminen
tulvalta

Porin ja Huittisten tulvariskialueilla sijaitsee x ko kohdetta. Arvioidaan,
kuinka monen osalta tulvasuojaus on tehty.

Tu
lv

as
uo

je
lu

to
im

en
pi

te
et

Harjunpäänjoen alaosan järjestelyhankkeen toteutus Porissa Tarkistetaan toteutusvaihe

Porin patojärjestelmän viimeistelytyöt Tarkistetaan toteutusvaihe

Säpilän oikaisu-uomahankkeen rakentamisvaiheen aloittami-
nen lupa- ja rahoitustilanteen mahdollistaessa Tarkistetaan lupatilanteen ja toteutuksen vaihe

Kokemäenjoen suiston avouomien kunnossapito Tarkistetaan, onko kunnossapitotoimet toteutuneet

Kiikan kiinteistökohtaiset toimenpiteet Tarkistetaan toteutusvaihe

Vedenpidätyskyvyn parantaminen ja heikkenemisen estämi-
nen vesistöalueen osavaluma-alueilla mm. kuivatushankkei-
siin liittyen

Arvioidaan, missä mittakaavassa tomenpiden on eri osissa vesistöaluetta
toteutunut

Va
lm

iu
st

oi
m

et

Säännöstelytoimintaan liittyvää vesistöaluelaajuista yhteis-
työtä jatketaan Arvioidaan, onko yhteistyö toteutunut suunnitellusti

Keskeisimpien järvien säännöstelylupien ajantasaistaminen Tarkistetaan lupatilanteen vaihe eri säännöstelylupien osalta

Kuntien, pelastustoimen ja säännöstelijöiden valmiussuunni-
telmien sekä patoturvallisuussuunnitelmien päivittäminen Tarkistetaan suunnitelmapäivitysten toteutustilanne

Vesistöaluelaajuisen table top- tulvaharjoitus Tarkistetaan, onko harjoitus suunnitteilla tai pidetty
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Toimenpide Miten toimenpidettä seurataan?

Hyydepuomien käyttö Kokemäenjoen ala- ja keskiosalla Tarkistetaan, onko puomeja käytetty

Äetsän ja Kiikan välinen tulvakartoitus Tarkistetaan toteutusvaihe

Olemassa olevien tulvakarttojen päivitykset Tarkistetaan toteutusvaihe

To
im

en
pi

te
et

tu
lv

a-
va

ar
a-

ja
tu

lv
at

ila
n-

te
es

sa

Toimijoiden välinen tiivis yhteistyö tulvatilanteiden hoidossa ja
keskeisimpien vesistösäännöstelyiden toteuttamisessa yhtei-
sen tulvatilannekuvan pohjalta vesistöalueen kokonaisvahin-
kojen minimoimiseksi

Arvioidaan, onko toteutunut

Laadukas ja ajantasainen tiedottaminen vesitilanteesta ja tul-
variskeistä tulvatilannetoimijoiden yhteistyönä Arvoidaan, onko toteutunut

Patoturvallisuuslain mukainen toiminta Porin tulvapadoilla ja
muissa vesistöalueen patoturvallisuuskohteissa Arvoidaan, onko toteutunut

 Tulvariskien hallinnan organisaatio ja roolit tulvatilanteissa

Tulvariskien hallinnan onnistumiseksi vaaditaan usean viranomaisen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toi-
mijan yhteistyötä. Toimijoiden vastuut on selitetty tarkemmin alla olevissa kappaleissa.

ELY-keskus

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan ELY -keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uhatessa ja tul-
van aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä. Myös ennakoivat tul-
vantorjuntatoimenpiteet ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla, yhteistyössä kuntien ja toiminnanharjoittajien
kanssa. ELY -keskuksen vastuulla on:

· vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen
· ennakkotorjuntatoimenpiteet kuten hyydepuomit, jäänsahaus, hiekoitukset
· säännöstelyn ohjaus ja poikkeuslupien hakeminen
· asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville yhteisöille tai yksityi-

sille mm. seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen
teko ja vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin

· ELY-keskus huolehtii omaan toimialaansa kuuluvasta tiedottamisesta tulvatilanteen kaikissa vai-
heissa.

ELY-keskus huolehtii toimialallaan tehtävästä tulvariskien hallinnasta myös sen jälkeen, kun pelastusviran-
omainen on käynnistänyt pelastustoiminnan ja ottanut pelastustoiminnasta pelastuslain mukaisen johtovas-
tuun. Tällöin ELY-keskus:

· pitää yllä alueellista tulvatilannekuvaa,
· antaa asiantuntija-apua pelastustoimintaan ja
· pitää huolen muun muassa tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta siten, että eri turvallisuustekijät

otetaan huomioon niin kuin siitä erikseen säädetään, sekä antaa asiantuntija-apua ympäristövahin-
kojen vaikutustenarvioinnissa.
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· isoja vahinkoja aiheuttaneen tulvatilanteen jälkeen ELY -keskus antaa asiantuntija-apua eri viran-
omaisille ja alueen väestölle ympäristön kunnostamiseen liittyvissä tehtävissä.

Maakuntaliitto

Maakuntien liitot aluekehitysviranomaisina vastaavat alueensa yleisestä kehittämisestä, maakuntatasoisen
alueiden käytön suunnittelusta sekä edunvalvonnasta päämäärinään hyvinvoivat, menestyvät ja kilpailuky-
kyiset maakunnat.

Maakuntaliitot ovat alueensa tulvaryhmän tai -ryhmien jäseniä. Kokemäenjoen vesistöalueella Satakuntaliitto
koordinoi tulvariskien hallinnan suunnittelua toimimalla tulvaryhmän puheenjohtajana. Pirkanmaan ja Hä-
meen liitot ovat Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän jäseninä.

Pelastusviranomainen

Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö.
Pelastustoimi suorittaa tulvatilanteessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät, joita on pidettävä pelastus-
lain mukaan kiireellisinä. Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muutaman tunnin kuluessa. Tähän
vaikuttaa myös vahinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus.

Pelastusviranomaisen vastuulla on:

· kaikki pelastustoiminta
· tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia

sekä kokonaiskuvan muodostaminen
· kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim.

tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko)
· yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai penkerei-

den katkaisut)
· johtovastuu siirtyy pelastusviranomaiselle silloin, kun tulvantorjunta muuttuu pelastustoiminnaksi
· pelastuslaitos hoitaa omiin tehtäviinsä kuuluvan tiedottamisen, erityisesti väestölle ja työpaikoille ja-

ettavat toimintaohjeet tulvatilanteen varalle
Varsinaiseen pelastustoimintaan kuuluvat erityisesti tulvan uhkaaman väestön pelastaminen ja tarvittaessa
kohteiden suojaaminen hiekkasäkein ja muin tilapäisrakentein sekä tulvaveden pumppaus joko pienen tul-
van aikanakin ja ison tulvan jälkeen. Pelastustoiminnan käynnistyttyä tilanteen yleisjohtajana toimii pelas-
tustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä sekä tehtävien antami-
sesta eri toimialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pelastuslaitos ottaa johtovastuun oman harkintansa
mukaisesti ja voi lopettaa johtovastuunsa merkittävän uhan väistyessä, jolloin sovitaan tilanteen edellyttä-
mistä jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi seurantavastuista. ELY-keskus ja kunta voivat kuitenkin aina esittää
pelastuslaitokselle johtovastuun ottamista, jos tilanteen hoitaminen sitä edellyttää esimerkiksi merkittävän
tulvavaaran vasta uhatessa tai aiemmin hoidetun tulvatilanteen hankaloituessa uudelleen.
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Kunta

Kunnan vastuulla on:

· kunnan omaisuuden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyhteyk-
sien suojeleminen

· evakuoinnin (pelastetun väestön jatkohoito kuten ruokkiminen, lämpimän yösijan antaminen, jne.)
toteutus

· työvoiman ja tulvantorjuntaa ja pelastustoimintaa varten tarvittavan kaluston luovuttaminen tarvitta-
essa pelastusviranomaisen käyttöön

· Tietyissä tapauksissa myös ruoka- ja lääkehuolto (esim. saarroksissa oleville vanhuksille).
· tulva-alueiden kuivattaminen ja jälkisiivous
· omista toimistaan tiedottaminen

Porin kaupungin vastuulla on toimia patoturvallisuuslain padon omistajalle määräämien velvoitteiden mukai-
sesti 1-luokan padoiksi todettujen tulvapatojen osalta. Huomattava, että kaupungin patoturvallisuustyöt jatku-
vat patoturvallisuussuunnitelman mukaisesti, vaikka kokonaisjohtovastuu siirtyisikin pelastuslaitokselle. Pato-
turvallisuusorganisaatio tiedottaa paikallisesta tulvavaarasta ja omista toimistaan.

Tulvakeskus

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus vastaa vuoden 2014 alusta tul-
vien ennustamisesta, tulvavaroituksista ja valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä. Tulvakeskus
vastaa myös näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten yh-
teistyönä toimitettu vesi-/tulvatilannekuva on verkossa osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

SYKEn ja IL:n yhteinen verkko-osoite on http://tulvakeskus.fi josta on linkit palveluihin. Viranomaisille varoi-
tukset ovat saatavilla lisäksi LUOVA-järjestelmästä.

Tulvakeskus tuottaa seuraavat palvelut:

· Vesistötulvat
o Varoitukset (SYKE)
o Vesitilanne ja ennusteet (SYKE)
o Tulvakartat (SYKE ja ELY)

· Rankkasadetulvat
o Varoitukset (IL)

· Merivesitulvat
o Varoitukset (IL)
o Meriveden korkeusennuste (IL)
o Tulvakartat (SYKE ja ELY)

Vesistötulvien toistuvuuksien lausunnoista vastaa Suomen ympäristökeskus, merivesi- ja rankkasadetulvien
osalta lausunnoista vastaa Ilmatieteenlaitos. Lausuntoja voivat pyytää sekä vakuutusyhtiöt että yksityisen
henkilöt. Lausunnot ovat maksullisia. Ilmatieteen laitoksella on rankkasadetulvien osalta puhelinpalvelume-
nettely ja lausunnon voi saada puhelimitse. Tarvittaessa SYKE on yhteydessä ELY-keskuksiin lisätietojen
saamiseksi vedenkorkeuksista, virtaamista ja tulvan poikkeuksellisuudesta. Näissä tapauksissa voi olla tar-

http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
http://tulvakeskus.fi/
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peen, että ELY-keskuksen edustaja käy tulvapaikalla tarkastamassa tilanteen. ELY-keskus voi laskuttaa SY-
KEä aiheutuneista lisäkustannuksista. Kustannukset tulee arvioida ennalta ja SYKE varmistaa lausunnon
pyytäjän maksuhalukkuuden lisäselvityksistä.

Tulvakeskus seuraa vesi- ja säätilanteen kehitystä, tuottaa ja välittää vesitilannekuvaa kaikille käyttäjäryh-
mille. Normaalioloissa Tulvakeskuksella on jatkuva päivystys ja tuotanto. Lievissä tai merkittävissä häiriöti-
lanteissa (turvallisuutta mahdollisesti heikentävä tulvantilanne) Tulvakeskuksessa siirrytään kohotettuun val-
miuteen. Vakavissa häiriötilanteissa (laaja-alainen ja / tai poikkeuksellisen voimakas tulvatilanne, jolla merkit-
täviä vaikutuksia yleiseen turvallisuuteen), Tulvakeskuksessa siirrytään erityistilannevalmiuteen.

Tulvakeskuksen päivystys muodostuu normaalitilanteissa IL:n 24/7 LUOVA-päivystyksestä ja SYKEn vesis-
tötulvapäivystyksestä. SYKEssä on vesistötulvien ennakointia, varoittamista ja tilannekuvan ylläpitoa varten
24/7 toimiva varallaolopäivystys, jonka käynnistyessä Tulvakeskus siirtyy kohotettuun valmiuteen. Tulvakes-
kus siirtyy tarvittaessa kohotettuun valmiuteen myös vastaavissa merivesi- ja hulevesitulvatilanteissa, jolloin
IL:n päivystystä vahvistetaan.

Poikkeuksellisissa vesioloissa ja huomattavissa vahinkoriskitilanteissa perustetaan Tulvakeskuksen erityisti-
lanneryhmä, joka tuottaa valtakunnallisen tulvatilannekuvan yhteistyössä ELY-keskusten ja pelastusviran-
omaisten kanssa.

Tulvatilannekuva kokoaan alueellisen ja paikallisen tiedon ja sisältää:

· tiedot tulvatilanteesta ja sen kehittymisestä
· tiedot käynnistetyistä ja tarvittavista toimenpiteistä
· tiedot tulvan aiheuttamista vahingoista
· vahinkoennusteen
· sääennusteen
· tulvaennusteen
· tiedot tehdyistä ja suunnitelluista viestintätoimenpiteistä
· yhteydenpidosta viranomaisiin.

Säännöstelijät

Kokemäenjoki on säännöstelty vesistöalue sekä joen pääuoman että merkittävimmän sivuhaaran Loimijoen
osalta. Loimijoen säännöstelyllä ei ole alueen vähäjärvisyyden vuoksi juurikaan merkitystä Kokemäenjoen
merkittävien tulvariskialueiden riskien hallinnassa, mutta joen pääuoman ja sen yläpuolisten isojen järvialtai-
den säännöstelytahot, jotka ovat pääosin voimayhtiöitä, ovat erittäin tärkeitä yhteistyötahoja tulvariskien hal-
linnassa. Merkittävimmät säännöstelytahot ovat mukana Kokemäenjoen säännöstelyn neuvottelukunnan li-
säksi myös tulvatilanteiden yhteistyöryhmissä. Tiivis yhteistyö säännöstelijöiden ja viranomaisten kesken on
tärkeää vesistön eri käyttöintressien huomioimiseksi ja kokonaisvahinkojen minimointiin tähtäävien säännös-
telytoimenpiteiden ajoittamiseksi (mm. juoksutusten optimointi hyydetulvatilanteessa). Säännöstelytahot
myös tuottavat hydrologista tietoa vesistöennustejärjestelmään omilta havaintoasemiltaan.
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Kiinteistön omistaja

Kiinteistön omistajan ja haltijan/asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan sekä
auttaa naapureita mahdollisuuksien mukaan.

Viranomaisyhteistyö tulvavaara- ja tulvatilanteissa

Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulvavaara- ja tulvatilanteissa. Varsinais-Suomen ELY-keskus huo-
lehtii tulvatilanteiden varautumisvaiheessa viranomaisryhmän koolle kutsumisesta ja tarvittavasta yhteyden-
pidosta Tulvakeskuksen kanssa. Kokemäenjoen vesistössä tulvatilanneorganisaatioon kuuluvat Varsinais-
Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskukset, Tulvakeskus, Satakunnan ja Pirkanmaan pelastuslaitokset
sekä asianomaiset kunnat ja vesistön säännöstelijät. Muita yhteistyötahoja ovat mm. maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sekä Etelä-, Lounais-, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot. Kokemäenjoen vesistön säännös-
telyn neuvottelukunnan, johon kuuluu keskeiset säännöstelytahot sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen
ELY-keskukset, vetovastuu kuuluu Pirkanmaan ELY-keskukselle. Se kokoontuu normaalisti kolme kertaa
vuodessa, mutta poikkeuksellisissa vesitilanteissa kokoontumisia tihennetään nykyaikaisia digitaalisia yhtey-
denpitomenetelmiä hyödyntäen.

Organisaatio huolehtii tulvatilannetoiminnan ohjauksesta ja koordinoinnista sekä vesistökohtaisesta yhteis-
työryhmätoiminnasta, operatiiviseen toimintaan liittyvistä toimenpiteistä ja tulvatilanteiden kenttätoiminnasta.
Tulvatilanteen muuttuessa pelastustoiminnaksi, organisaation johtovastuun ottaa alueellinen pelastuslaitos.

ELY-keskus ja muut viranomaiset toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet koko-
naisuutena edistävät onnettomuuden ehkäisyä ja mahdollisten seurausten tehokasta torjuntaa.

 Toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa

Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpi-
teet on sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa
on otettava huomioon, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa
suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Vesienhoitosuunnitelmien ja tulvaris-
kien hallintasuunnitelmien kuuleminen toteutetaankin siksi samanaikaisesti. Myös merenhoidon suunnitte-
luun sisältyvästä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta kuullaan samassa yhteydessä

Parhaassa tapauksessa tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan
tavoitetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoitteita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja
virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely, joista tässä suunnitelmassa on esitetty penkereiden rakenta-
mista ja säännöstelyyn liittyviä toimenpiteitä sekä lisäksi uusien uomien kaivuuta. Näitä toimenpiteitä suunni-
teltaessa ja toteutettaessa vaikutukset ekologiseen tilaan ja veden laatuun täytyy ottaa erityisesti huomioon.
Tässä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa on esi-
tetty toimenpiteiden arviointitaulukoissa luvussa 4.
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 Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen toimenpiteiden tarkastelussa

Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet.
Tavoitteet on asetettu nykytilanteen perusteella erisuuruisille tulville ja samalla on pyritty ottamaan huomioon
ilmastonmuutoksen vaikutusta Kokemäenjoen vesistön tulvariskien muuttumiseen tulevaisuudessa, joista
merkittävimpänä vaikutuksena on talvitulvariskien kasvaminen. Samalla periaatteella on asetettu tulvariskien
hallinnan toimenpiteet vastaamaan asetettuja tavoitteita.

Ilmastonmuutoskestävyys on otettu huomioon tämän suunnitelman lukujen 4 ja 5 toimenpidetarkastelussa
yhtenä arviointitekijänä ja tarkastelussa on hyödynnetty SYKE:n ohjetta Ilmastonmuutoksen ja vesienhoidon
huomioon ottaminen tulvariskien hallinnassa (www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). Tarkasteluun on sisällytetty
myös erilaiset ilmastonmuutosskenaariot ja niiden vaikutus tulvien muuttumiseen. Ilmastonmuutoksen muita
kuin tulvariskin suuruuteen liittyviä vaikutuksia ei ole otettu huomioon toimenpiteitä tarkasteltaessa. Mahdolli-
sia ilmastonmuutoksen tulvariskien hallintaan liittyviä välillisiä vaikutuksia ei myöskään ole otettu huomioon.
Esimerkiksi ilmaston mahdollisen lämpenemisen vaikutusta viljeltävien kasvilajien muuttumiseen ja sitä
kautta tulva-alueen viljelymaiden tulvankestävyyden muuttumiseen ei ole tarkasteltu. Ilmastonmuutokseen
sopeutumista edistäviä toimia on kuvattu ilmastolakia toimeenpanevassa kansallisessa ilmastonmuutoksen
sopeutumissuunnitelmassa 2022.

7 Yhteenveto tiedottamisesta, osallistumisesta, ja kuulemisesta

Tulvariskien hallinnan suunnittelun tiedottamisen ja kuulemisen keskeisenä tavoitteena on, että suunnittelu-
prosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä
tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää Kokemäenjoen vesistöalueella. Tavoitteena on myös
ollut parantaa tulviin liittyvää viestintää alueella. Viime vuosien (2017/2018 ja 2019/2020) talvitulvatilanteiden
tiedottaminen ja laaja näkyvyys mediassa on lisännyt entisestään Kokemäenjoen tulvariskien hallintaan liitty-
vää ymmärrystä eri intressi- ja sidosryhmien piirissä ja edesauttanut tätä tavoitetta.

Tulvaryhmä on huolehtinut valmistelun eri vaiheissa vuorovaikutuksesta eri sidosryhmien edustajien kanssa.
Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta muun muassa
tulvariskien hallintatoimenpiteiden laadintavaiheessa ja suunnitteluprosessin kuulemisissa. Läheistä yhteis-
työtä on tehty tulvaryhmän jäsenten ja heidän taustaorganisaatioidensa kanssa. Suunnitteluprosessista on
pyritty tiedottamaan myös alueen asukkaita ja muita toimijoita. Tulvaryhmän ulkopuoliset asiantuntijat ja kes-
keiset intressiryhmät, kuten vesienhoidon yhteistyöryhmä, vesialueiden omistajat, elinkeinonharjoittajat ja
kansalaisjärjestöt, on otettu huomioon mm. toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Muita vesistö-
alueen toimijoita on informoitu median, internetin ja kuulemisten avulla.

Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulva-
riskialueiksi vuonna 2018. Samalla kuultiin tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän
ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta (kansallisesti käytetty kuulemisasiakirja on
saatavilla www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit -sivulta). Kuuleminen toteutettiin ELY-keskuksittain, jolloin palaut-
teen antajilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä yhdellä kertaa muistakin ehdotuksista Varsinais-Suomen
ja Satakunnan merkittäviksi ja muiksi tulvariskialueiksi. ELY-keskukset ottivat saadun palautteen huomioon
merkittävien tulvariskialueiden ehdotuksissa sekä laativat koosteet saadusta palautteesta ja julkaisivat ne

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia#Sidosryhm%C3%A4yhteisty%C3%B6
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internetissä (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin). Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialu-
eet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille 20.12.2018.

Mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmista ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista,
toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta järjestetään kuulemisessa
1.11.2020-30.4.2021.

Lisätietoa tiedottamisen, sidosryhmäyhteistyön ja kuulemisen järjestämisestä Kokemäenjoen tulvaryhmän
sivulta www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Liitteet

Liite 1: Tulvariskikartat Porissa ja Huittisissa eri toistuvuuksilla
Liite 2: Alueen kuvaus
Liite 3: Ympäristöselostus
Liite 4: Terminologia

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
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