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Vesi-

ja ympäristöhallitus asetti 9.1.1990 työryhmän
täydentävien jätepatojen
patoturvallisuusohjeiden ja
turvallisuusohjeiden uusimiseksi ja ajan tasalle
saattamiseksi.

niitä

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut toimistoinsinööri
Erkki Loukola vesi- ja ympäristöhallituksesta, muina
jäseninä teknillinen tarkastaja Kalervo Jolma vesi- ja
ympäristöhallituksesta, ylitarkastaja Janne Koivukoski
sisäasiainministeriön pelastusosastolta, vanhempi insinööri
Martti Kujanpää Vaasan vesi- ja ympäristöpiiristä, tekniikan
lisensiaatti Antti Leskelä Imatran Voima Oy:stä, diplomi
insinööri Jussi Pyyny Kemijoki Oy:stä, ja apulaisprofessori
Eero Siunga Teknillisestä korkeakoulusta. Työryhmän
sihteerinä on toiminut dipiomi-insinööri Timo Maij ala vesija ympäristöhallituksesta.

Ohjeen

uusimisessa ovat avustaneet toimistoinsinööri Risto
Kuusiniemi, hydrologi Esko Kuusisto, toimistoinsinööri Kari
Lampela, dipiomi-insinööri Juhani Puolanne ja hydrologi
Risto Timonen vesi- ja ympäristöhallituksesta. Työryhmän
ohje-ehdotukseen on tehty vesi- ja ympäristöhallituksen eri
yksiköiden ja vesi- ja ympäristöpiirien lausuntojen
pohjalta tarpeelliset muutokset. Julkaisun ulkoasusta ovat
huolehtineet toimistosihteeri Arja Melartin ja piirtäjä
Katri Salmela vesi- ja ympäristöhallituksesta.
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Johdanto

Vesi ja ympäristöhallituksen toimivalta
antaa patoturvallisuusohj eet perustuu
patotuxvallisuuslakiin (413/84). Viran
omaisten määräyksiä ja ohjeita koskevis
ta toimenpiteistä annetun lain (573/89)
mukaan ohjeet ovat yleisiä sääntöjä,
jotka eivät ole velvoittavia. Patotur
vallisuusohjeet on tarkoitettu patotur
vallisuuslain (413/84) ja -asetuksen
(574/84) täytäntöönpanoa ja valvontaa
varten. Nama ohjeet korvaavat vesihalli
tuksen 22.3.1985 antamat patoturvalli
suusohj eet (vesihallituksen monistesar
ja nro 323/1985) ja niitä täydentävät
j ätepatoj en turvallisuusohj eet (monistesarja nro 429/1986). Nämä ohjeet koske
vat patoturvallisuuslain piiriin kuulu
via petoja.
Lain ja sen noj alla annettuj en sään
nösten ja määräysten valvonta kuuluu pe
lastustointa lukuunottamatta vesi- ja
ympäristöhallitukselle ja sen alaiselle
piirihallinnolle. Pelastustoimi kuuluu
sisäasiainndnisteriölle ja sen hallin
nonalan viranomaisille (läännhallituk
set ja kuntien paloviranomaiset).
Jokaiselle lain piiriin kuuluvalle
padolle on padon omistajan tai haltijan
laedittava tuivallisuusterkkailuohj elma,
jonka hyväksyy padon luokasta riippuen
vesi- ja ympäristöhallitus (P-padot) tai
(N-, 0- ja T
vesi- ja ympäristöpiiri
padot). Koska padon luokka vaikuttaa pa
dolta vaadittaviin ominaisuuksiin, on se
selvitettävä jo suunnittelun alkuvai
-

heissa ja tarvittaessa vahingonvaarasel
vityksellä. On huomattava, että luokka
voi muuttua myöheeminkin padon valmis
tumisen jälkeen olosuhteiden muuttumi
sesta tai muusta syystä esim. N-padosta
P-padoksi. Ohjelma voi sisältää sekä
varsinaista tarkkailua että määräaj oin
(vuosi- ja
tarkastuksia
tapahtuvia
määräaikaistarkastukset). Erityisestä
syystä vesi- ja ympäristöhallitus voi
myöntää kokonaan tai osittain vapautuk
sen exn. tarkkailuvelvollisuudesta.
Padon kelpoisuus selvitetään käyt
töönottotarkastuksessa. Siihen kuuluu
ainakin yksi maastotarkastus ennen veden
tai muun padotettavan aineen noston
aloittamista. Käyttöönottotarkastuksen
tekemisestä vastaa padon pääsuunnitte
lija tai vastaavan pätevyyden omaava
henkilö, Maastotarkastuksiin voivat
osallistua harkintansa mukaan vesi- ja
ympäristöpiirin ja ainakin P-patojen
osalta myös vesi- ja ympäristöhallituk
sen edustajat sekä paloviranomaiset.
Padon omistajan tai haltijan on säi
lytettävä patoturvallisuuden kannalta
merkityksellinen aineisto erityisessä
turvallisuuskansiossa.
P-padolle on onnettomuustilanteiden
varalta laadittava erityinen kohdesuun
nitelma, jonka laativat padon omistaja
tai haltija sekä paloviranomainen yh
teistyössä.
Yhteenveto patoturvallisuusmenette
lyistä on esitetty liitteessä 19.
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2

Säädökset

2.1 PATOTURVALLISUUSLÄKI 3A ASETUS
Patoturvallisuuslaki 1 6, 1984/413
.

Padon rakentamisessa ja käytössä on turvalli
suuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi noudatetta
va, mitä tässä laissa säädetään.
2

Padolla tarkoitetaan tässä laissa pysyvään käyt
töön tarkoitettua patoa siihen kuuluvine rakennel
mineen ja laitteineen, rIippumatta siitä, mistä ai
neesta tai millä tavalla pato on rakennettu tai mitä
ainetta padotusaltaassa padotetaan.
3
Tätä lakia sovelletaan patoon, jonka korkeus on
vähintään kolme metriä. Lakia on kuitenkin sovel
lettava myös matalampaan patoon, jos padolla sul
jetussa altaassa olevan aineen määrä on niin suuri
tai altaassa on sellaista ainetta, että onnettomuuden
sattuessa saattaa aiheutua ilmeinen vaara ihrnishen
gelle tai terveydelle taikka ilmeinen huomattava
vaara vmpäristölle tai omaisuudelle.
Tämä laki ei kuitenkaan koske sellaisia patoja,
joihin sovelletaan kaivoslain (503/65) säännöksiä,
eikä kanavalaitoksesta annetussa asetuksessa (157/
63) tarkoitettua kanavalaitosta,
Väliaikaisia patoja (ybpaIojä) tämä laki koskee
soveltuvin osin. Näiden patojen osalta ei tarvitse
koota eikä säilyttää
§:ssä tarkoitettua turvalli
suuskansiota.

12

4
Padon rakennustyö on toteutettava siten, että
rakennelma kestävyydeltään ja rakenteeltaan täyt
tää sellaiset vaatimukset, ettei siitä tai sen käyttä
misestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle.
Padon omistaja on velvollinen pitämään padon
sellaisessa kunnossa, että se on turvallinen ja ettei
siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä
etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seu
rauksia,

Padon omistajan tai haltijan on säilytettävä pa
toturvallisuuden kannalta merkityksellinen aineis
to erityisessä turvallisuuskansiossa.
Padon turvallisuuskansio on säilytettävä niin,
että se on onnettomuuden uhatessa asianomaisten
helposti saatavissa ja tarpeen vaatiessa valvontavi
ranomaisten tarkastettavissa.
Turvallisuuskansion laatimisesta ja sen pitämi
sestä muuttuneita olosuhteita vastaavana sekä tar
peelliseksi katsottavan täydentävän aineiston
hankkimisesta tai laatimisesta säädetään tarkem
min aseruksella.

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran vähentämi
seksi on jokaiselle tässä laissa tarkoitetulle padolle
laadittava turvallisuustarkkailuohjelma.
Padon turvallisuustarkkailuohjelman laatu pa
don omistaja tai haltija. Ohelma on laadirtava sel
laiseksi, että kaikki patotarvallisuuteen vaikuttavat
seikat tulevat tarkkailun ja tarkastusten kohteeksi.

Ohjelma voi sisältää sekä varsinaista tarkkailua
että määräajoin tapahtuvia tarkastuksia koskevia
määräyksiä.
7
Turvallisuustarkkailuohjelman tai sen muutok
sen hyväksvmisestä päättää [vesihallitus], tai, sen
mukaan kuin asetuksella säädetään, [vesipiirin] ve
sitoimisto.
[Vesihallitus] voi antaa tarkempia ohjeita tark
kailuohjelman laatimisesta sekä erityisestä syystä
kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen 6 §:ssä
säädetystä tarkkailuvelvollisuudesta.
Ohjelmassa tarkoitetusta tarkkailusta ja tarkas
tuksista on laadittava asianmukaiset pöytäkirjat,
jotka samoin kuin tarkkailuohjelma on säilytettävä
§:ssä tarkoitetussa turvallisuuskansiossa,
Vesihallituksen ja -piirin tilalle ovat tulleet vesi- ja
ympäristöhallitus ja -piiri.

Ilmoittamis- ja toimimisvelvollisuudesta patoonnettomuuden sattuessa tai uhatessa on voimas
sa, mitä palo- ja pelastustoimesta annetun lain
(9/7) a8 §:ssä on säädetty.
9
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämi
seksi ja kartoittamiseksi voi [vesihallitus] määrätä,
milloin siihen on aihetta, että padon rakennutta
jan, omistajan tai haltijan on hankittava tai laadit
tava selvitys erityisesti padon alapuolella asuvalle
väestölle ja siellä olevalle omaisuudelle aiheutuvas
ta vahingonvaarasta (eahingonvaarase1ui’ys) sekä
toimitettava selvityksen tulokset [vesihallituksel
le], lääninhallitukselle, aluepalopäällikölle sekä
kunnan paloviranomaiselle.
Sellainen tässä laissa tarkoitettu pato, joka on
nettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa ilmeisen
vaaran ihmishengelle tai terveydelle taikka ilmei
sen huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuu
delle, otetaan vaarakohteena huomioon palo- ja
pelastustoimesta annetussa laissa tarkoitetussa yh
teistoimintasuunnitelmassa. Padon omistaja tai
haltija on velvollinen avustamaan paloviranomai
sia suunnitelman laatimisessa, laatimaan siihen
kuuluvat selvitykset ja tarpeelliset toimenpide—
suunnitelmat omalta osaltaan sekä hankkimaan ja
pitämään kunnossa toimenpidesuunnitelmissa
edellytettyjä kalustoa ja materiaalia sekä ryhty
mään muihinkin toimenpiteisiin ihmisten ja omai
suuden turvaamiseksi ja patoamisesta aiheutuvan
onnettomuuden varalta ja osallistumaan toimenpi
desuunnitelman toteuttamiseen.
[Vesihallitus] voi antaa tarkempia ohjeita r mo
mentissa tarkoitetun vahingonvaaraselvityksen
laatimisesta ja z momentissa tarkoitetusta selvitys-

ten ja toimenpidesuunnitelmien laatimisesta.
Vesihallituksen tilalle on tullut vesi- ja ympäristöhal
litus.
JO

§

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännös
ten ja määräysten valvonta kuuluu pelastustointa
lukuun ottamatta [vesihallitukselle] ja sen alaiselle
piirihallinnolle.
Vesihallituksen tilalle on tullut vesi- ja ympäristöhal
litus.
Ix

Toimenpiteistä 4 ja §:n säännösten tai niiden
nojalla annettujen määräysten noudattamatta jättä
misen johdosta on soveltuvin osin voimassa, mitä
ja 2
vesilain (264/65) 25 luvun z §:ssä,
§:n
momentissa sekä §:ssä on säädetty.
Jos pato tai sen käyttö, joka ilmeisesti tapahtuu
tämän lain tai vesilain säännösten taikka niiden no
jalla annettujen määräysten vastaisesti, vaarantaa
välittömästi yleistä turvallisuutta, on noudatettava
soveltuvin osin, mitä vesilain 21 luvun 3 §:n 3
momentissa on säädetty. Lääninhallituksen ja po
liisiviranomaisen ohella voi kuitenkin myös [vesi
hallitus] tai sen alainen piirihallinto ryhtyä tarvit
taviin toimenpiteisiin.
Vesihallituksen tilalle on tullut vesi- ja ympäristöhal
litus.
I2

Joka rikkoo §:ssä tarkoitetun velvollisuuten
sa, on tuomittava patoturvat/isuuden rik.komisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo
deksi.
Joka laiminlyö 6 ja §:ssä tarkoitetun velvolli
suutensa taikka i6 §:n i momentissa tarkoitetun

tarkkailuohjelman toimittamisen hyväksyttäväksi
määräajassa, on tuomittava patoturvaitisuuden tark
kaituohjetman taiminyönnistä sakkoon tai vankeu
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Sovellettaessa tämän pykälän rangaistussään
nöksiä on patoturvallisuuslain säännöksistä vastaa
vasti voimassa, mitä vesilain säännöksistä on sää
detty.

I3

Joka muutoin kuin sz §:n i tai z momentissa
tarkoitetussa tapauksessa rikkoo tätä lakia taikka

sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä on
tuomittava patoturvattisuuss&nnösten rik.komisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu
kaudeksi.

‘3

dosta, lasketaan korkeus i mornentissa säääetvstä
poiketen patorakennelman ulkorajan alimman
kohdan ja padon hurjan väli caä korkeuserona,

I4

Tarkemmat säännökset tämän Lain täytäntöön
pa iosta ja oveitamisesta annetaai asetuksella,
r5

Pat )turvallisuuslain §:ssa arkoite tuon turs al
itsuuskansioon on olosuhteiden edellvttamässä laa
juudessa koottava:

lämä laki tulee voimaan z päivänä elokauta
1934.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan rvhttä
lain täytantöönpanon edellvnämiin toimeflpitei

i) selostus, josta selviavät padon ja padotus
alueen päämitat sekä hydrologiset suunnitteluar

5i in

r6

vot;

a) padon vaikutusa ueen kartta ja padon sijoi
tuspörustus sekä padon rakennetta koskevat pn
rustukset ja selvitykset siltä osin kuin niitä tarvi

§

Jos pato on otettu käyttöön ennen i päivaa elo
koota 5984, on 6 a 7 §:ssä tarkoitettu tarkkailuoh
jelma toimitettava hvväksvttäväksi vuoden 1988
loppuun mennessä. Erityisen painavasta syystä voi
viranomainen jofle kyseisen padon tarkkailuohjel
man hyväksyminen §-n mo ne atin nojalla kuu
myontää eihän määräaikaan pidennystä Edel
la §:ssä tarkoitetut padon omistajan tai haltijan
selvitykset a toimenpidesuunnitelmat on tallöin
laadittava nin pian kuin se olosuhteisiin katsoen
on mahdollista. (z66.19876i6)

raan padon turvallisuuden arvioinnissa;
s) patoturvailisuuslain 6 ja §:ssä tarkoitettu
turvallisuustarkkailuohjelma muuroksineen;
) tarkkailusta ja tarkastuksista laaditut pöytä-

kirjat;
viranomais en kirjeet jotka on määratty lii
tettas aksi kansioon, sekä
6 patoturvailisuusian 9 :ssä tarkoitetut selv:
tykset ja toimenpidesuunnitelmat siten kuin 4
§:ssä säädetään.

[Vesihallituksen] on i momentissa tarkoitetuis
tapauksissa kuitenkin jo etukateen ennen tarvit

3
P otur alL uusi m 6 ja

tasar vahingonvaartselvityksen ilmistumista to
Ira tava
lääninhallitukselle sastwissa olevat
asiaan liittyvät tiedot sellaisista kunkin läänin alu

§ ssä tark itet u tur
s allisuustirkkailuoF jelma on laadittava hvvi
ic.in ennen padon valmistumista siten, että se voi
dan htvaksyä noudatettavaksi ennen padon käy:
i tonnoaoa.
Patotorvaiiisuusiiln §:n a momentaa tarkoi

eea aimiina tai rakeneilla olevtsta padoista, oi
den osalta 9 §:n z momenrissa tarkoitettu ilmeinen
vaara on selvästi ilman vahingonvaaraseivit-ksen
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toimenpiteistä, otka ovat tarpeellisia ihmisten a
omaisuuden turvaamiseksi patoamisesta aiheutu
van onnettomuuden varalta, sekä
6 iätepatojen osalta Selvitys padotun aineen
laadusta ja määrästä.
momentissa
]alennökset asiakirjoista. joihin
tarkoitetut toimenpidesuunnitelmt ja seivitykset
sisältyvät, on säilytettävä asianomaita patoa kos
kevassa rur-allisuuskansiossa.
Patoturvallisuuslain voimaantulon jälkeen kävt
orettavia patoja koskevat patoturvallisuuslain
§:ssä tarkoitetut selvitykset ja toimenpidesuun
nitelmat on laadittava siten että ne voidaan sisäl
lyttää palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa tar
koitettuun yhteistoimintasuunnitelmaan ennen pa
don kätttöönottoa. Jos [vesihalktus] katsoo, että
kävttöönotetuvaa patoa on pidcttas ä patoturvalli
suuslain 9 § 2 momentissa tarkoitettuna patona,
sen on ilmoitettava tästä lääninhallitukselle.
[VesihaHtuksen] on vastaavasti ilmoitettava jää
ninhallitukseile, jos pato, jota aiemmin ei Ole pi
dettv patoturvallisuuslain 9 § 2 momentissa tarkoi
tettuna patona. havaitaan olosuhteiden muuttumi
sesta tai muusta Syystä sellaiseksi.
\esihailouusen tilalle on tullut vesi- a vmparisrönal—

r

rio tekemistä vcsistoön tai sen p ikki, pcrkis-.
paalutus- ta täyttamistyön suorittamista vesisto
sä. uuden uornan tcken stä sekä muuta niihin ver
§:ssä tarkoitettua
ratta’aa samoin kuin ‘ luvun
toimenpidettä. ‘5c.r.I974ä
Rakentamiseksi katsotaan myös sellainen maalle
rakentaminen, joka voi aiheuttaa vesistössä veden
juokun tai vedenkorkeuden muutoksen.

tOOfl

iItU5,

Täma asetus tulee voimaan
1984.

i

pälväna elokuuta

2.2 VE$ILÄKI A Ä$ETU$
Vesilaista ja -asetuksesta patotuxvalli
suutta koskevat ainakin seuraavat koh
dat.

Vesilaki 19.5.1961/264
2 LUKU
Yleiset säännökset rakentamisesta

Rakennustvo on teFtävä siten, että rakennelma
kcstävvvdeltäan tavttää kohruulliset vaatimukset.

Rakentamistvön aloittaminen ja
lupaehtojen muuttaminen
28

§

Mikäli tämän lain nojalla annettuun iuoapäitök
seen otettujen määräysten noudattaminen olosuh
teiden muuttumisen vuoksi aiheuttaa haittaa, voi
daan näitä mäirävksia haittaa kärsivär tai, jos hait
ta kohdistuu leiseen etuun, asianomaisen viran
omaisen hakemuksesta tämän luvun Z7 §ssä saä
detysta ajasta riippumatta muuttaa, jollei muutta
rakentamisesta
vähennä
sanottavasti
minen
saatavaa hyötyä, Lupapäätökseen perustuvan oi
euden haltijalla ei ole oikeutta saada korvausta
hakialta muuttamisesta johtavasta edunmenetyk
sestä eikä myöskään kustannuksista, mikäli ne
ovat vähäset.
Milloin tässä pvkälässä tarkoitetun lupapäätök
sen mäatävsten muuttaminen tai uusien määräys
ten antaminen osoittautuu tarpeelliseksi turvalli
suussvstä, voidaan määräyksiä muuttaa tai uusia
määräyksiä antaa olosuhteiden muuttumisesta riip
pumatta, noudattaen mitä i momentissa muutoin
on säädetty. (i 6.1984 4i4)

vesistöön

Rakentaminen ja sen edellytykset

Aikaisemmin tehdyt rakennelmat

I

30

Tämän luvun säännökset rakentamisesta koske
vat, mikäli jonkin toimenpiteen oalta muuta ei ole
säädetty. kiinteän tai irral]:sen laitteen takka ra
kennuksen tai muun rakennelman kuten padon,
penkereen. sillan, johdon. kuijetusiaitteen tai laita-

Jos ennen tämän lain voimaantuloa on myön
netty lupa rakentaa vesistöon antamatta samalla
määräyksiä siitä, mitä yieisen tai yksityisen edun
turvaamiseksi. joflaisena on myös pidettävä raken
nelman turvallisuutta, on otettava varteen, on ra

§

15

kennelmaa kuitenkin käytettävä siten, että vesis
tössä ei tarpeettomasti aiheuteta vahingoilisia
muutoksia ja että vesistön käyttämistä muihin tar
koituksiin vaikeutetaan niin vähän kuin mahdol
lista. (1.6.5984/414)
Vesioikeus voi rakennelman omistajan tai sen
käyttämisestä haittaa kärsivän samoin kuin myös
asianomaisen viranomaisen hakemuksesta antaa
selventäviä määräyksiä rakennelman käyttämises
tä, kuitenkin niin, ettei määräyksillä sanottavasti
vähennetä rakennelmasta saatavaa hyötyä.

Rakennelman kunnossapito ja
poistaminen
3I

Vesistöön tehdyn rakennelman omistaja on vei
vollinen pitämään rakennelman kunnossa, niin et
tei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tahi yksityistä
etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seu
rauksia.

13

LUKU

Rangaistussäännöksiä
3
joka laiminlvö tähän lakiin tai sen nojalla annet
tuun määräykseen perustuvan velvollisuutensa pi
tää kunnossa patoa tai muuta rakennelmaa vesis
tössä, vesistöön tai sen ulkopuolelle tehtyä penger
tä, uomaa, kanavaa tai kulkuvävlää, tai vesistön
järjestely- tai säännöstely-yritykseen kuuluvaa lai
tosta taikka ojaa, veden johtoa tahi viemäriä, ran
gaistakoon sakolla tai jos laiminlyönnistä saattaa
aiheutua vaaraa toiselle tai toisen omaisuudelle
enintään kuuden kuukauden vankeudelia.

21 LUKU
Erityisiä määräyksiä

I

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamisen yleinen
valvonta kuuluu vesi- ja ympäristöhallitukselle
sekä vesi- ja ympäristöpiireille. Ympäristömi
nisteriö sekä maa- ja metsätalousministeriö
voivat antaa alaiselleen hallinnolle toimialal
laan valvontaa koskevia yleisiä määräyksiä ja
ohjeita. (2.4.1990/308)
Paikallisena valvontaviranomaisena toimii [vesilautakunta] sen mukaan, kuin siitä on ao luvun

16

ja 8 §:ssä säädetty.
Rangaistavien tekojen osalta on poliisiviran
omaisella sekä virallisella syyttäjällä näille yleisesti
kuuluvat tehtävät.
Vesilautakunnan tilalle on tullut ympäristönsuoje lu
lautakunta,
2

Milloin tämän luvun i §:ssä tarkoitettu valvon
taviranomainen havaitsee, että sen toimialaan kuu
luvia tämän lain säännöksiä tai niiden nojalla an
nettuja määräyksiä ei ole noudatettu, viranomaisen
on yleisen edun vaatiessa taikka sen ilmoituksesta,
jota asia koskee, ilmoitettava asiasta viralliselle
syyttäjälle taikka muulla tavoin ryhdyttävä toi
menpiteisiin sen oikaisemiseksi, mitä oikeudetto
masti on tehty tai laiminlyöty.
Valvontaviranomaisella on omasta aloitteestaan
tai vesioikeuden pyynnöstä oikeus toimittaa laittei
den sekä rakennusten ja muiden rakennelmien tar
kastuksia sekä tarpeellisia tutkimuksia toimialueel
laan,
Edellä z momentissa tarkoitetut tarkastukset ja
tutkimukset on, mikäli mahdollista, toimitettava
siten, ettei niistä aiheudu haittaa laitteen tai raken
nelman omistajalle tahi häiriötä yrityksen toimin
nalle ja ettei liike- tai ammattisalaisuutta paljasteta.
3
jos joku panee toimeen yrityksen tai ryhtyy
muuhun toimenpiteeseen vastoin tämän lain sään
nöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä tahi
tämän lain mukaisen yhteisön sääntöjä taikka lai
minlyö lain tai sanottujen määräysten tahi sääntö
jen mukaisen velvollisuutensa tai muutoin niskoit
telee sen täyttämisessä, vesioikeus voi viranomai
sen ilmoituksesta tai sen hakemuksesta, jonka oi
keutta tai etua asia koskee, sitten kun asianomai
selle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen,
käyttämällä uhkasakkoa tai sillä uhalla, että teke
mättä jätetty suoritetaan laiminlvöjän kustannuk
sella, määrätä oikaistavaksi sen, mitä oikeudetto
masti on tehty tai laiminlyöty. Valvontaviranomai
nen tai muu, jota asia koskee, voidaan oikeuttaa
suorittamaan tarvittava toimenpide.

Muutosta vesioikeuden 1 momentissa tarkoi
tetussa asiassa antamaan päätökseen haetaan
vesiylioikeudelta, niin kuin 17 luvun 1 §:ssä on
säädetty. Vesioikeus voi, jos siihen on erityistä
syytä, määrätä, että päätös on pantava täytän
töön, vaikka siihen haetaankin muutosta. Kun
valitus on tehty, vesiylioikeus voi vastaavasti
määrätä, että valituksenalainen päätös on en
nen asian ratkaisemista pantava täytäntöön.
Vesiylioikeus voi myös määrätä, että annettu
täytäntöönpanomääräys lakkaa olemasta voi
massa.

(5.4.1991/529)

Jos edellä tarkoitettu toimenpide tai laiminlyön
saattaa aiheuttaa ilmeistä vaaraa toisen hengelle,
terveydelle tai omaisuudelle tahi yleiselle edulle,
on lääninhallituksella ja poliisiviranomaisella valta
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vaaran poista
miseksi. Lääninhallituksen päätökseen älköön
haettako muutosta. Se, jota vastaan toimenpitee
seen on ryhdytty, voi kuitenkin saattaa asian hake
muksella i momentin mukaisesti vesioikeuden kä
siteltäväksi.
Jos 2 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu
rakennelman kunnossapitovelvollisuus laimin
lyödään eikä rakennelman omistajaa tai siitä
muutoin vastaavaa voida hankaluudetta saada
selville, vesioikeus voi hakemuksesta oikeuttaa
1 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen ryh
tymään haitan tai vaaran poistamiseksi tarvit
taviin toimenpiteisiin valtion kustannuksella.
Asian käsittelystä on tällöin voimassa, mitä
hakemusasiasta on säädetty, täytäntöönpanon
osalta kuitenkin mitä 2 momentissa on säädet
ty virka-apuasiasta. (5.4.1991/629)
Poliisiviranomaisten toimivallasta rikosten eh
käisemiseksi ja niiden syytteeseen saattamiseksi on
voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.
(;.6. 1984/414)
ti

4
Milloin

§:ssä tarkoitettu toimenpide toteute

taan viranomaisen toimesta, suoritetaan kustan
nukset, jollei vesioikeus toisin määrää, etukäteen
valtion varoista ja peritään niskoittelevalta siinä
järjestyksessä, kuin julkisten saatavain ulosotosta
on säädetty.
Edellä §:n 4 momentissa tarkoitetuissa ta
pauksissa voi vesioikeus valvontaviranomaisen ha
kemuksesta määrätä toimenpiteistä valtiolle aiheu
tuneet kulut kokonaan tai osaksi perittäväksi kun
nossapidon laiminlyöneeltä, jos tämä myöhemmin
on voitu saada selville. (1,6.1984/414)

Vesiasetus 6.4.1962/282
3 LUKU
Hakemusasiain suunnitelmat

Hakemukseen on liitettävä lyhyt yhteenveto
yrityksestä ja sen vaikutuksista.
(2.4.1990/309)

45

§ (27.7.1984/5 73)

Tehtävistä rakennelmista ja laitteista on laaditta

va sellaiset piirustukset ja selvitykset, joista käy
ilmi rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, jotka
ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden kestävyy
den ja turvallisuuden sekä niiden vesistöön tai ve
den käyttöön kohdistuvien vaikutusten toteami

seksi.

7
Erinäisiä säännöksiä
8

§

Milloin on saatu lupa vesistön järjestelyyn tai
säännöstelyyn, tulee toimenpiteen suorittajan il
moittaa asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille ja
toimenpiteen
ympäristönsuojelulautakunnalle
aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja. (19.9.1986/690)

Milloin on saatu lupa patoturvallisuuslaissa
padon rakentamiseen, on pa
don käyttöönottamisen ajankohdasta hyvissä ajoin
ilmoitettava i momentissa mainituille viranomai
(413/84) tarkoitetun

sille. (27.7.1984/573)

2.3 PALO- JA PELASTUSTOIMILÄKI JA
-ASETUS
Palo- ja pelastustoimilaista ja -asetuk
sesta patotuxvallisuutta koskevat aina

kin seuraavat kohdat.

Laki palo- ja pelastustoifflesta
4.7,1975/559
1 luku

Yleisiä säännöksiä
43

§

Suunnitelma on laadittava riittävän pätevyyden
ja kokemuksen omaavan henkilön toimesta niin,
että se voidaan vaikeudetta tarkastaa. Siitä on käy
tävä selville, mitä aineistoa, laskumenetelmiä ja
kaavoja suunnitelmaa laadittaessa on käytetty.

Palo- ja pelastustoimi
Palo- ja pelastustoimesta on voimassa,
laissa ja sen nojalla on säädetty ja

mitä tässä
määrätty.
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Palotoimeen kuuluvat palonehkäisv jon
ka tarkairuksena on ennalta estää tulen
irtipääsv taikka helpottaa palon sammutta
muta tai rajoittamista ja siitä aiheutuvan
vaaran torjumista sekä sammutus- ja muut
totmennteet tulipalon yhteydessä.
Pelastustoimeen luetaan tämän lain mu
kaan sellaiset räjähdysonnettemuuden, öljy
vahingon, sortuman, hikenneonnertomuu
den, kaasu- tai nestevuodon tulvan, rank
kasateen tai nä’hin verrat as i nnettomuu
den taikka luonnontapahtu n n johdosta
uhrien pelastamiseksi ja a’hcutuneider va
hinkojen taikka ilmenneen vaaran torjum’
seksi tai rajoittamiseksi tarpeelliser roimen
piteet. joista tarkoituksenmukaisesti voidaan
huolehtia paloroimen viranomaisten toimes
ta.
Lisäksi on noudatettava, mitä [laissa aluk
sista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta
j668/72] ja laissa maa-alueilla tapahtuvien
öljyvahinkojen torjumisesta (38 / 1) on
erikseen säädetty.
2
Palo ja pelastusto’m on s on itehava ja
järjes cttävä niin, että siihen kuulu at toi
mmptteet vo’daan olosuhte ss ‘oissa nilla
taitaan, suorittaa vi’vvtyks tä ja tehok
kaast’
,

HaHinto

Hälytysalueeseen kuuluvien kuntien on
huolehdittava aluehäjyryskeskuksen rakenta
misesta ja yliipitämisestä. jos kunnat eivät
pääse yksimielisyyteen tästä taikka aluehäly.
rskeskuksen penastamis- tai käyttökustan
nusten jaosta, määrää asiasta lääninhallitus.

Palo- a pelastustointa ohjaa ja valvoo
läänin alueella laäninhall’tus Lään j e aan
palo- ja pelasmstoimen h; istozmrnta-atuei
sim siten, että jako mahdolhsuuk en mu
kaan noudattaa 6 §.ssä tarko’tettua hålytys
aluejakoa jaon vahvistaa sisåasainministe

riö.
Lääninhallituksen on yhdessä kuntien vi
ranomaisten kanssa laadittava suunnitelmat
yhteistoiminta-alueen puitteissa tapahtuvas
ra avun antamisesta sekä muusta palo- ja
pelasrustoimen alaa koskevasta yhteistyöstä
(‘yhteistoimintasuunnitetma).
Yhteistoimintasuunnitelmaan on tarpeen
mukaan otettava määräykset rhte’stoimin
nasta myös toiseen yhteistoiminta alueeseen
tai toiseen laiai nk’n kuulu an kunnan
kanssa.
Yhteistor iinnan uunnittelua j s sar imutus
ja pelastustoi ii nnan johtamista va te i nimeää
lääninhaihtu yh eistoiminta-alueer aluepalo
päällikön alueen kuntien palopäälliköistä sekä
häneile rarpee-i mukaan yhden tat useamman
siann alueen palokuntien pää:oimcsra pi
lstosta Åiuenaioääiiikön tehtäistä 5äädetim tareittaessa tarkemmin asetuksella,
.

2.I2.I989’:

Palo- a pelastustoimen v’in johto. ohjaus
ja va.honta kuuluu sisäasiainministeriölle.
Tätä var en ministeriössä on osasto, jonka
toimialaan voi kuulua myös muita sille so
velcuva ministeriön kisireltävia asioita.

Hätäilmoitusten vastaanottamista ja häly
rysten toimittamista varten maa jaetaan ha
tytysaiuciszin. jaosta päättää sisäasiainminis
teriö. Hälvtvsalueet on määrättävä siten,
että alueen eri osista voidaan helposti saada
kaikkina vuorokauden aikoina yhteys alueen
hälvtyskeskukseen (a1ziehä.ytyskeskus). Sisä
asiainmmisteriö määrää aiuehälvtyskeskuk
sen sijainnin. Aluehälytyskeskuksen tehtävä
nä on toimia yleisenä hätäilmoiwskeskukse
(8.4.1983/355)
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3 luku

Palokunnat sekä nNden
välinen ja muu yhteistoiminta
19

§

Valtion siraiomaiset ja laitokset osat vel
vollisia antamaan paloviranomaissile vinras
apua tässä laksa tarkoitetussa raLf- ja pelas

tustoiminnassa. Virka-avun pyytämisessä a
antamisessa noudatettavasta menettelv’tä
valtioneuvosto antaa tarpeen mukaan mää
räyksiä.

4 luku

Palonehkäisytoimi
21 § (8.4.1983/355)
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä
messu-, näyttely-, huvi-, leiri-, leirintä- ja
telttailualueiden, lomakylien sekä muiden
niitä vastaavien alueiden palo- ja henkilötur
vallisuutta lisäävistä järjestelyistä sekä palo
vaafalle alttiid en tai henkilötun’allisuuden
kannalta vaarallisten rakennusten, rakennel
mien, huoneistojen tai tilojen sisustamisesta
ja koristamisesta.
Sisäasiainministeriö ja yksittäisen kohteen
osalta kunnan paloviranomainen voi määrätä,
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston
sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallis
ten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden
omistaja tai haltija on velvollinen hankkimaan
ja pitämään kunnossa tarkoituksenmukaista
sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä hei

pottavia laitteita sen mukaan kuin palovaaraan
ja muutoin olosuhteisiin nähden on kohtuudel
la tarpeen sekä ryhtymään muihinkin välttä
mättömiin varokeinoihin ihmisten ja omaisuu
den turvaamiseksi onnettomuuden varalta.
(29.12.1989/1338)

mintaa, milloin palo- tai muu onnettomuus on
sellainen kuin 18 §:n 2 momentissa tarkoite
taan. Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi
myös kutsua asiantuntijoita avustamaan sam
mutus- ja pelastustoiminnan johtotehtävissä.
(29.12.1989/1338)

30

§

Palon sammuttamiseksi ja sen leviämisen
estämiseksi sekä muissa tässä laissa tarkoite
tuissa onnettomuuksissa on toimintaa johta
‘alla viranomaisella oikeus evakuoida ihmi
siä, eläimiä ja omaisuutta sekä määrätä hä
vittämään rakennuksia, varastoja ja muuta
omaisuutta, murtamaan ovia, poistamaan
aitauksia, kaivamaan maata, ottamaan so

raa, hiekkaa tai maata ja tukkimaan ojia,
kaatamaan puustoa, sytyttämään vastatulia
sekä ryhtymään muihin tarpeellisiin toimiin.
Palon sammuttamista varten saa jokainen
ottaa vettä toisen kaivosta tai muusta veden
ottopailtasta.
Viranomaiselle sammutus- ja pelastustoi
minnan johtamisessa kuuluvia valtuuksia saa
siinä määrin kuin ilmeisesti on välttämätön
tä, käyttää myös henkilö, joka asemansa
puolesta tai muusta syystä joutuu johtamaan
toimintaa, siihen saakka, kun viranomainen
on ryhtynyt sitä johta.maan.

5 luku

Sammutus- ja
pelastustoiminta
28
Joka huomaa tai saa tietää palon sytty
neen tai muun onnettomuuden tapahtu
neen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa
paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipv
mättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville,
tekemään palo- tai onnettomuusilmoituksen
sekä ryhtymään kykynsä mukaan sammutus
tai pelaswstoimintaan.

Asetus palo- ja pelastustoifflesta
31,12.1975/1089
2 luku

Palo- ja pelastustoimen
suunnittelu ja kehittäminen
9

29 §
Sammutus- ja pelastustoimintaa johtaa
sen kunnan paloviranomainen, jossa tulipalo
on syttynyt tai muu onnettomuus tapahtu
nut, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi
määrätä asianomaisen virkamiehensä tai muun
valtion viranomaisen taikka kunnan paloviran
omaisen johtamaan sammutus- ja pelastustoi

Yhteistoimintasuunnitelmassa on selvitet
tävä:
1) alueen palokuntien henkilövahvuudet
ja kalusto;
2) alueen kuntien ja alueella toimivien
valtion viranomaisten ja laitosten sekä yhtei
söjen muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu sel
lainen henkilöstö ja kalusto, jota voidaan
käyttää sammuws- ja pelastustoiminnassa;
19

3) sammutusveden saanti sekä muut sam
mutus- ja torjunta-aineet;
4) sammutus- ja pelastustoimintaan so
veltuva yksityisten omistama kalusto ja sen
käyttöhenkilöstö;
5) kohteet, joissa yhteistoiminta erityises
ti saattaa tulla kysymykseen ja tällöin tan’it
tavan avun laatu ja määrä;
6) ensiavun, sairaankuljetuksen ja muun
huollon järjestelyt; sekä
7) avun pyytämisessä, hälyttämisessä ja
antamisessa noudatettava menettely.
Yhteistoiminnan suunnittelua varten lää
ninhallitus asettaa jokaiseen yhteistoimintaalueeseen johtoryhmän sekä nimeää yhteis
toiminta-alueen aluepalopäällikön sekä hä
nen varamiehensä alueen kuntien paloviran
omaisista, Äluepalopäällikön tehtävänä on
ryhtyä johtamaan sammutus- tai pelastustoi
mintaa palo- ja pelastustoimesta annetun
lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa ti
lanteissa. Sisäasiainministeriö antaa tarkem
mat ohjeet johtoryhmän kokoonpanosta ja
tehtävistä.

aiheuttavan laitoksen tai varaston omistaja
tai haltija on velvollinen laatimaan selvityk
sen niistä palo- ja pelastustoimesta annetun
lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuista va
rokeinoista, jotka ovat välttämättömiä hen
kilökunnan, asiakkaiden ja omaisuuden pe
lastamiseksi, palon sammuttamiseksi, avun
hälyttämiseksi ja vaaran torjumiseksi.
Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee
soveltuvin osin myös sairaaloita, hoito- ja
huoltolaitoksia, hotelleja, tavarataloja ja
suurmyymälöitä sekä muita niihin verratta
via kohteita.
Suunnitelmasta on annettava tieto henki
lökunnalle.

2.4 MUUT LAIT JA ASETUKSET
Näissä ohjeissa kohdissa 2.1
2.3 esi
tettyj en lakien ja asetusten lisäksi on
-

3 luku

Hälytyskeskukset ja
hälytystoiminta

viitattu myös
asetuksiin.
-

-

12 §
Aluehäiytyskeskuksen tehtävänä on sen

lisäksi, mitä palo- ja pelastustoimesta anne

-

-

tun lain 6 §:n 1 momentissa on säädetty,

toimia tarvittaessa palo- ja pelastustoimen,
pelastuspalvelun ja väestönsuojelun viesti- ja
johtokeskuksena.
Aluehälytyskeskuksen asiana on myös tar
vittaessa huolehtia väestön varoittamisesta
onnettomuuksista tai muista vaaratilanteis
ta,
Aluehälytyskeskukseen on määrättävä esi
mieheksi keskuksen sijaintikunnan palokun
taan kuuluva päällystöviianhaltija, jollei
tehtävän hoidosta ole johtosäännössä toisin
määrätty.
5 luku

Palonehkäisytoimi
24

20

§

-

-

-

seuraaviin

lakeihin

ja

Hallintomenettelylaki (598/82)
Jätehuoltolald (673/78)
Kaivoslaki (503/65)
Kansanterveyslaki (66/72)
Laki kunnallisista yleissairaaloista
(561/65)

Laki muutoksenhausta hallintoasioissa (154/50)
Poliisilaki (84/66)
Terveydenhoitolaki (469/65)
Vesi— ja ympäristöhallintolaki (24/86)
ja -asetus (151/87)
Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita
koskevista toimenpiteistä annettu laki

(573/89)
-

Väestönsuojelulaki (438/58) ja

—asetus (237/59)

2,5 SÄXDÖSTEN SOVELTAMINEN
2.51 Padon fflääritteiy

Palopäällikkö voi määrätä, että erityistä

Patoturvallisuuslaissa padolla tarkoi

palo-, räjähdys-, kaasu- tai muuta vaaraa

tetaan pysyvään käyttöön tarkoitettua
patoa siihen kuuluvine rakennelmineen ja

laitteineen riippumatta siitä, mistä ai
neesta tai millä tavalla pato on raken
nettu tai mitä ainetta padotusaltaassa
padotetaan (PTL 2 §). Tässä ohjeessa
yleisnimellä pato käsitetäänkin, jos ei
toisin sanota, kaikkia saman patoaltaan
ja padotuksen käyttö
patorakennelmia
rakenteita.
Padon ohjeellinen määrittely kuuluu
seuraavasti:
Padolla tarkoitetaan seinämäistä tai
vallimaista rakennetta, jonka tarkoituk
sena on estää rakenteen takana olevan
nesteen, nestemäisesti käyttäytyvän ai
neen tai kiinteästä aineesta nesteeseen
(esimerkiksi sadeveteen) liukenevien
aineiden valuminen alempana oleville
maille tai vesistöön ja/tai säädellä
vittausta ja/tai padotun aineen pinnan
korkeutta.

2.52 Soveltaifiisalue ja poikkeukset
Patoturvallisuuslakia ja -asetusta sekä
tätä ohjetta sovelletaan patoon, jonka
korkeus on vähintään kolme metriä. Niitä
on sovellettava myös matalampaan patoon,
jos padolla suljetussa altaassa olevan
aineen määrä on niin suuri tai altaassa
on sellaista ainetta, että onnettomuuden
sattuessa saattaa aiheutua ilmeinen
vaara ihmishengelle tai terveydelle
taikka ilmeinen huomattava vaara pä
ristölle tai omaisuudelle.
Patoturvallisuuslaissa tarkoitettu
padon korkeus lasketaan patorakennelman
ulkoraj an alimman kohdan ja padotun ai
neen ylimmän tarkoitetun yläpinnan vä
lisenä korkeuserona. Vesistössä olevan
pohjapadon korkeus lasketaan edellisestä
poiketen patorakennelman ulkorajan alim
man kohdan ja padon harjan välisenä kor
keuserona. Korkeuden määrittelyä eri
tapauksissa on selvennetty liitteen 11
kuvilla.
Padotun aineen ylimpänä tarkoitettuna
korkeutena pidetään lupapäätöksessä mää
riteltyä ylintä korkeutta. Jos tätä kor
keustasoa ei ole luvassa määritelty,
ylimrnäksi padotun aineen korkeudeksi on
määrättävä rakentamisasiakirjoissa mää
ritelty korkeus.
Patoturvallisuuslaki ei koske kaivos
alueella olevia patoja, joihin sovelle
taan kaivoslain (503/65) säännöksiä,
lähinnä lain 56 ja 57 §:n turvallisuut

ta koskevia säännöksiä, jotka koskevat
kaivoksessa, avolouhoksessa tai kaivu
paikassa suoritettavan työn sekä lait
teiden ja kaivostilojen turvallisuutta.
Kaivospiirin tai sen apualueen ulkopuo
lella oleva kaivoksen omistama pato voi
sen sijaan kuulua patoturvallisuuslain
piiriin.
Kaivoslaissa esitetty turvallisuusvaatimus vastaa patoturvallisuuslain
vaatimuksia.
Patoturvallisuusohjeita
voidaan käyttää myös kaivospatojen tur
vallisuusselvityksissä. Kaivoslain pii
rissä olevien patojen valvonta kuuluu
kauppa- ja teollisuusministeriön alai
selle
teknilliselle
tarkastuskeskuk
selle.
Patoturvallisuuslaki ei koske kanavalaitoksen piiriin kuuluvia patoja. Työ
patoja laki koskee soveltuvin osin.
-

2.53 Lain valvonta ja poikkeustoii
valtuudet
Patotuivallisuuslain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten
valvonta kuuluu pelastustointa lukuun
ottamatta vesi- ja ympäristöhallituksel
le ja sen alaiselle piirihallinnolle
(vesi- ja ympäristöpiireille). Pelastustoimi kuuluu sisäasiainministeriön pe
lastusosastolle ja sen hallinnonalan
viranomaisille (lääninhallitukset, kun
tien paloviranomaiset). Padon rakenta
mista ja kunnossapitoa (FIL 4 §) koske
vien säännösten tai niiden nojalla an
nettuj en määräysten noudattamatta j ättä
misen oikaisemisessa on soveltuvin osin
voimassa, mitä vesilain 21 luvun 2 §:ssä
(valvontaviranomaisen velvollisuus ryh
tyä toimenpiteisiin ja oikeus toimittaa
tarkastuksia ja tutkimuksia) ja 3 §:n
1 ja 2 momenteissa (vesioikeuden antama
virka-apu) sekä 4 §:ssä (kustannusten
takaisin perindnen valtiolle) on säädet
ty.
Padon tai sen käytön vaarantaessa vä
littömästi yleistä turvallisuutta on
lääninhallituksella ja pcliisiviranomai
sella (vesilain 21 luvun 3 §:n 3 mom.)
sekä myös vesi- ja ympäistöhallituksel
la tai sen alaisella piirihallinnolla
(PTL:n 11 §:n 2 mom.) valta ryhtyä tar
vittaviin toimenpiteisiin vaaran poista
miseksi.
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2.54 Padon oifiistajan tai haltijan
velvollisuudet
Padon omistajan tai haltijan velvolil
koskevat
selvittää patoaan
suus on
määräykset ja oma-aloitteisesti huoleh
tia niiden noudattamisesta Vesi- ja

ympäristöhallitus ja vesi- ja ympäristö-

piirit antavat apua säännösten tulkintaa
koskevissa kysymyksissä. Vesi- ja ympä
ristöhallitus ja -piirit antavat ohjeita
ja tiedottavat määräyksistä patotieto
j ensa mukaan asianomaisten patoj en onds
taj ille, mikä ei vähennä padon omistaj en
omaa selonottovelvollisuutta

3 Padolle asetettavat
vaatimukset

3J PATOJEN LUOKITTELU
Pato luokitellaan padosta onnettomuuden
sattuessa aiheutuvan vaaran laadun tai
padon tilapäisyyden perusteella. Koska
luokittelu vaikuttaa padolta vaaditta
viin ominaisuuksiin (liitteet 12-15),
täytyy padon luokka selvittää jo suun
nitteluvaiheessa. Padon luokka tarkiste
taan ennen padon käyttöönottoa käyttöön
ottotarkastuksessa (luku 5) ja tarvitta
essa myöhemminkin olosuhteissa tapahtu
neiden muutosten takia, Patoturvalli
suuslaissa tarkoitettujen patojen luo
kittelu koskee sekä vesistö- että jäte
patoja. Luokittelupenisteet ovat seuraa
vat.

Ppadot
P-padoksi luokitellaan pato, joka onnet
tomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa
ilmeisen vaaran ihmishengelle tai ter
veydelle taikka ilmeisen huomattavan
vaaran ympäristölle tai omaisuudelle,
Em. vaaran saattaa aiheuttaa padon
sorturnasta syntyvä tulva-aalto. P-padol
le ominaisen vaaran saattaa aiheuttaa
myös pato, josta onnettomuuden sattues
sa aiheutuu padotun nesteen, nesteen
tavoin käyttäytyvän aineen tai näiden
mukana huuhtoutuvien aineiden laadun j a
määrän vuoksi ilmeistä vaaraa terveydel
le tai ilmeisen huomattavaa vaaraa ympä
ristölle.

Padon luokittelu P-padoksi vaxnenne
taan poikkeuksetta vahingonvaaraselvi
tyksellä, jonka laatimista on käsitelty
tarkerrsdn luvussa 7.
P-padot voivat olla matalampiakin
kuin kolme metriä. P-patojen suhteen on
noudatettava, mitä ?rL:n 9 §:n 2 momen
tissa on säädetty onnettomuuden torjun
taan varautumisesta (luku 8).

Npadot
N-padoiksi luokitellaan ne padot, jotka
eivät ole P-patojen osalta esitetyllä
tavalla erityisen vaarallisia ja joita
ei voida pitää vain vähäistä vaaraa
aiheuttavina 0-patoina.

Opadot
0-padoiksi luokitellaan vain vähäistä
vaaraa aiheuttavat padot. Patoa voidaan
pitää vain vähäistä vaaraa aiheuttavana,
kun siitä vahinkotapauksessa mitä ilmei
simin ei voi aiheutua vaaraa ihmishen
gelle tai terveydelle, tai vähäistä
haittaa lukuun ottamatta ympäristölle
tai toisen omaisuudelle.

Tpadot
T-padoiksi luokitellaan työpadot, jotka
kuuluvat patoturvallisuuslain piiriin.
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3.2 PADON ÄRVIOIMISEN PERUSTEET
Padon rakenteellisen varmuuden sekä
käyttövarmuuden on täytettävä sellaiset
vaatimukset, ettei siitä aiheudu vaaraa
turvallisuudelle. Padon perusvarmuus
määräytyy suunnittelussa ja toteutukses
se. Myöhempään varinuuteen vaikuttavat
ajan myötä tapahtuneet muutokset, tehdyt
korjaukset ja kunnossapito sekä käyttöolosuhteissa tapahtuneet muutokset.
Padon varmuuden arvioimisen tulee
perustua suunnittelu- ja toteutuma-asia
kirjoista sekä padon tarkkailutoiminnas
ta ja tarkastuksista saatuihin tietoi
hin. Mikäli nämä tiedot ovat padon var
muuden arvioimiseen riittämättömiä tai
tarkkailusta ja tarkastuksista ilmenee
siihen aihetta, padon omistajan on var
mennettava tiedot tarvittavilta osin
tutkimuksilla, Varmuuden arvioiminen
tapahtuu riittävän pätevyyden ja koke
muksen omaavan henkilön toimesta.
Patoj en suunnittelun ja toteutuksen
tulee tapahtua noudattaen kulloinkin
hyväksyttyä suunnittelu- ja rakentamis
tapaa. Patoj a on arvioitava sen mukaan,
miten ne suunnittelultaan ja kunnoltaan
vastaavat tarkastushetkellä padolle ase
tettavia vaatimuksia, Sikäli kuin pato
todetaan puutteelliseksi, sitä on puutteiden vakavuudesta riippuen korj attava,
tehostetusti tarkkailtava tai asetettava
käyttörajoituksia.

3.3 YLEISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET
Vesistöpadon suunnittelua koskevat vesi
oikeudellisen hakemusasiain suunnitel
mille asetettavat vaatimukset, jotka on
annettu vesiasetuksen 43 ja 45 §:ssä
(kohta 2.2). Vastaavia vaatimuksia on
noudatettava myös muiden patoturvalli
suuslain tarkoittaxnien patojen suunnit
telussa,
Padon rakennuttaj a vastaa, että padon
suunnittelu tapahtuu pätevän henkilön
(pääsuunnittelijan) johdolla ja vastuul
la. Pääsuunnittelijalla on oltava tar
peellinen kokemus patoj en suunnittelusta
ja rakentamisesta.
Pääsuunnittelij a vastaa eri osa-alu
eista kuten hyörologisesta mitoitukses
te, maa- ja betonipatoj en sekä säännös
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tely- ja j uoksutusrakenteiden suunnitel
mista ja niiden yhteensovittamisesta.
Suunnittelua ja mitoitusvaatimuksia on
käsitelty liitteissä 12
15. Suunnitel
maan tulee sisältyä varsinaisten raken
teiden lisäksi myös ne padon turvalli
suustarkkailuun kuuluvat tarkkailulait
teet, jotka on asennettava patoon raken
nustyön yhteydessä.
-

3.4 TOIMINNALLINEN TARKA$TELU
Padosta tehdään toiminnallinen tarkaste
lu olosuhteiden edellyttama ssä laaj uu
dessa. Toiminnallisen tarkastelun tar
koituksena on selvittää eri olosuhteissa
padon murtumariski, padon ja uomien toi
minta sekä mahdollisen ylipadotuksen
suuruus ja kesto. Eri olosuhteita ovat
tavanomaiset käyttötilanteet kesä- ja
talviaikaan, tulvatilanteet kuten mitoi
tustulvatilanteet (liite 12) sekä käyt
töhäiriöistä ja -virheistä johtuvat
tilanteet.

3.5 PADON RAKENTAMINEN
Padon rakentamisen aloittamisesta on
ilmoitettava vesi- ja ympäristöpiirille
niin, että viranomaisella on mahdolli
suus ennakkoon tutustua suunnitelma
asiakirj oihin.
Padon rakentamisessa on noudatettava
hyvää rakentamistapaa. Rakennustyö on
tehtävä suunnitelman mukaisesti ja hen
kilökunnalla, joka on tehtäviinsä pereh
tynyt ja pätevä. Työn laadunvalvonnan
tulee olla riippumaton työn tekijästä.
Työn valvonnasta vastaavalla tulee olla
oikeus tarvittaessa keskeyttää työt,
Rakentamista ja laadunvalvontaa on käsi
telty liitteissä 13-15.

3.6 PADON MUUTOSTYÖT JA MUUTOKSET
OLOSUHTEISSA
Muutostyön mahdolliset vaikutukset padon
turvallisuuteen on otettava huomioon
muutosvaihtoehtoj a tutkittaessa, suun
nittelu- ja rakennusvaiheissa, Olosuh
teiden ja rakenteiden vähitellen tapah
tuvia muutoksia seurataan tarkkailulla
ja määräaikaistarkastuksilla.

Jos muutoksilla ei selvästikään ole
vaikutusta padon turvallisuuteen, ei
uutta tarkkailuohjelman hyväksyttämistä
tarvita. Tällöin riittää turvallisuusasiakirjojen täydentäminen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.
Mikäli muutokset vaikuttavat padon
turvallisuuteen, muutokset on tarkastet
tava siten kuin luvussa 5 (käyttöönottotarkastus) on edellytetty. Jos tarkkailuohjelmaa on tarpeellista muuttaa, sitä
koskee sama menettely kuin uuden tark
kailuohjelman laatimista.
Patoturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia voivat olla esimerkiksi:
-

pato-osien uudisrakenteet, kuten uudet
aukot, yllsyöksykynnykset, padon alitukset tai lävistykset

-

-

-

-

-

maa- ja betonipadon tai patona toimivan voimalaitosrakenteen peruskor
j aus-, uusimis- ja muutostyöt
käyttölaitteiden käyttö- ja ohjaus
tavan muuttaminen ja sen vaatimat
rakenteelliset muutokset
mitoitustilanteen, kuten vesistöolo
suhteiden ylivedenkorkeuksiin ja yli
virtaandin vaikuttavat muutokset
luokitteluun vaikuttavat padon alapuo
leila tapahtuneet olosuhteiden muutok
set (esim. N-padosta tulee P-pato)
jätepadon osalta luokitteluun vaikut
tavat padotettavan aineen laadussa
tapahtuneet muutokset.
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4 Padon turvallisuuskansio

4,1 YLEISTÄ
Patoturvallisuuslain 5 § n mukaan padon
omistajan tai haltijan on säilytettävä
patoturvailisuuden kannalta merkityksel
linen aineisto erityisessä turvallisuus
kansiossa. Padon turvallisuuskansio on
säilytettävä niin, että se on onnetto
muuden uhatessa asianomaisten helposti
saatavissa ja tarpeen vaatiessa valvon
taviranomaisten tarkastettavissa. Kansio
voi olla esimerkiksi padon valvontahen
kilöstän toimipaikassa.
Turvallisuuskansion sisältä olosuh
teiden edellyttämässä laaj uudessa on
määritetty
patoturvallisuusasetuksen
2 §:ssä (kohta 2.1). Kansion sisältöä on
tarkemmin selostettu kohdissa 4.2
4,9.
Työpatoja (T-patoja) varten ei tarvitse
koota eikä säilyttää turvallisuuskansio
ta.
Padon turvallisuuskansioon on tarkoi
tuksenmukaista sisällyttää ne asiakir
jat, jotka pätevä henkilö katsoo tar
peelliseksi padon turvallisuuden ja var
muuden alustavaa arvioimista varten.
Padon turvallisuuden arvioimista, kor
jauksia ja kunnossapitoa varten tulee
kuitenkin olla muualle koottuina ja
asianmukaisesti järjestettyinä padon
toteutuma-asiakirjat (liite 3).
Turvallisuuskansio lähetetään vesija ympäristöpiirille kolmena kappaleena
yhdessä turvallisuustarkkailuohjelma
-
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ehdotuksen kanssa siinä laaj uudessa kuin
se lähettemishetkellä on. Puuttuvilta
osin kansio täydennetään kohtuulliseksi
katsottavassa ajassa käyttöänottotarkas
tuksen valmistumisen yhteydessä.

4.2 KÄNSILEHTI, SISÄLLYSLUETTELO JA
TOTEUTUMAÄS IAKIRJALUETTELO
Kansilehdelle tulee merkitä hankkeen ja
padon nimi, vesistön ja vesistöalueen
nimi ja numero, lupapäätökset, luvanhal
tijan ja padon omistajan sekä padon hei
tijan nimet, Sille on merkittävä milloin
kansio on koottu ja kokoaj en nimi, Ken
silehti laaditaan liitteen 1 mallin mu
kaisesti.
Kansion toiselle lehdelle tulee laa
tia sisällysluettelo. Siihen on merkit
tävä kansiossa olevat asiakirjat, myös
myöhemmin liitetyt, joiden osalta on
merkittävä liittämisen aika. Asiakirjat
voi sijoittaa patoturvallisuusasetuksen
2 §:n luettelon mukaiseen järjestykseen.
Seuraavaksi kansiossa tulee olla to
teutuma-asiakirj aluettelo (liite 2).
Luetteloon tulee merkitä ko. piirustus
ten, selvitysten ja tutkimusten kohde,
laatimisaika ja laatija sekä säilytys
paikka.

4.3 MITOITUSARVOT
4.31 Padon ja padotusalueen pääfflitat
Padon päämitat sekä patoaukkoja ja kyn
nyksiä koskevat tiedot merkitään lilt
teen 4 mallin mukaiselle lomakkeelle.
Liitteessä tarkemmin mainitut tiedot
tulee esittää tarpeen mukaan padon eri
osien tai patojaksojen osalta sikäli
kuin olennaista vaihtelua esiintyy.
Padotusalueen päämitat merkitään liit
teen 5 mallin mukaiselle lomakkeelle.
Lisäksi turvallisuuskansioon tulee liit
tää seuraavat asiakirjat:
j uoksutusaukkoj en ja tulvakynnysten
purkautumiskäyrät
säännöstelyaltaan täyttö- ja ohitus
uomien lähtökynnysten purkautumis
käyrät
säännöstelyaltaan tilavuus- ja pinta
alakäyrät
padotus- ja juoksutussääntö, säännös
telyohj e (esim. piirroksena).
-

-

-

-

4.32 Hydrologinen mitoitus
Hydrologiset mitoitusarvot esitetään
liitteen 6 mukaisella lomakkeella. Arvo
jen määrittändsessä sovelletaan mahdol
lisuuksien mukaan liitteessä 12 esitet
tyj ä ohjeita. Myös muut, kuten meteoro
logis-hydrologiseen mallilaskentaan tai
suurinm’an mahdollisen tulvan (esim. PMF)
arviointiin perustuvat mitoitusmenetel
mät voidaan hyväksyä, Laajoissa ja sään
nöstellyissä vesistöissä mallilaskenta
on usein suositeltava tapa selvittää
mitoitustulvan eteneminen. Näissäkin
tapauksissa on kuitenkin aina esitettävä
padon luokitusta vastaava toistumisajan
perusteella määräytyvä mitoitustulva
arvo ja sen laskentaperusteet.
Mitoitustulvalla ei tarkoiteta juok
sutusrakenteiden mitoitusarvoa, vaan ko.
vesistökohdassa tietyllä toistumisaj alla
esiintyvää tulvaa. Toistumisajan valinta
riippuu padon luokasta ja olosuhteista
padon vaikutuspiirissä olevalla alueella
(liite 12).
Turvallisuuskansioon tulee liittää
selvitys siitä, millä tavoin liitteessä
6 esitettyihin mitoitusaxvoihin on pää
dytty.

4.4 PADON VAIKUTUSÄLUEEN KARTTA JA
PADON SIJOITUSPIIRUSTUS SEKÄ PADON
RAKENNETTA KOSKEVAT PIIRUSTUKSET
JA SELVITYKSET
Otsikossa tarkoitetut asiakirjat, jotka
on esitetty ohjeellisesti liitteessä 7,
tulee sisällyttää turvallisuuskansioon
asianmukaisin toteutumatiedoin. Lisäksi
turvallisuuskansiossa on esitettävä yh
teenveto maa-, betoni- ja pohjavahvis
tustöiden osalta rakennusaikaisista val
vontatutkimuksista.

4.5 PATOTURVÄLLISUUSLAIN 6 JA
7 §:$SÄ TARKOITETTU TARKKAILUOHJELMA MUUTOKSINEEN
Tarkkailuohjelman laatimista koskeva
ohje on esitetty erikseen luvussa 6.
Mallilomake on esitetty liitteessä 9.
Viranomaisen hyväksymä tarkkailuohj elma
sisältyy turvallisuuskansioon ja sitä on
noudatettava. Tarkkailuohj elman muutta
minen edellyttää viranomaisen hyväksy
mistä.

4.6 TARKASTUSTEN JA TARKKAILUN
ASIAKIRJAT
Padon käyttöönottotarkastuksen asiakir
jat liitetään tarvittavilta osin turval
lisuuskansioon. Turvallisuustarkkailu
ohjelman mukaisista määräaikais- ja
vuositarkastuksista on laadittava asianmukaiset pöytäkirj at, jotka tulee liit
tää padon omistajan turvallisuuskansi
oon. Määräaikaistarkastusten pöytäkirj at
lähetetään myös viranomaisille. Tarkkai
lusta on pidettävä havaintopäiväkirjaa.

4.7 VIRANOMAISTEN KIRJEET
Kansioon on liitettävä ne viranomaisten
kirjeet tai viranomaistarkastuksista
laaditut pöytäkirjat, jotka on niissä
määrätty liitettäväksi kansioon.
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4.8 PÄTOTURVÄLLISUUSLAIN 9 §:SSÄ
TARKOITETUT SELVITYKSET JA TOIMEN
PIDESUUNNITELMAT
Vahingonvaaraselvitystä on käsitelty
kohdassa 7 Vahingonvaaraselvitys ja sen
tulokset liitetään toteutuma-asiakirjoi
hin, mutta ei turvallisuuskansioon.
Jos patoa on pidettävä
PTL:n 9 §:n
2 momentissa tarkoitettuna patona (P
patona), on sen omistaj en tai haltij en
yhdessä paloviranomaisen kanssa laadit
tava kohdesuunnitelma, joka sisältää PTL
9 §:n ja PTA 4 §:n terkoittamat padon
omistajan tai haltijan selvitykset ja
toimenpidesuunnitelmat. Kohdesuunnitel
man laatimista on selostettu luvussa 8.

4.9 JÄTEPADOT
Erityispiitteenä vesistöpatoihin verrat
tuna jätepadoissa on padotun aineen laa
tu.
Jätepadoilla padotetaan terveydelle
tai ympäristölle haitallisia tai vaaral
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lisia nestemäisiä tai kiinteitä aineita.
Näissä ohjeissa vesistöpadoilta vaa
dittavien selvitysten lisäksi j ätepadon
turvallisuuskansioon tulee arvio siitä,
mitä terveys- tai ympäristövaikutuksia
j ätepadon sortumisesta saattaa seurata,
Terveys- ja ympäristövaikutusten arvio
on tehtävä kaikista lain piiriin kuulu
vista j ätepadoista. Vaikutusten arvioin
nissa käytetään liitteen 17 lomaketta
sitä tarvittaessa täydentäen. On huomat
tava, että j ätepadosta voi onnettomuuden
sattuessa aiheutua myös samanlaista vaa
raa padon alapuolella asuvalle väestölle
ja siellä olevalle omaisuudelle kuin
muistakin padoista.
Padotun aineen suotautumisesta tulee
myös tehdä selvitys. Selvitystä varten
tulee esittää sekä patomateriaalin että
padon pohj en vedenläpäisevyystiedot ja
suotovesimäärät tulee laskea. Lisäksi
tulee esittää suotovesien mahdollinen
keräily- ja takaisinpumppausj ärj estelmä.
Altaassa olevien haitallisten aineiden
suotautumista ympäristöön raj oitetaan ja
valvotaan vesi-, jätehuolto- ja tervey
denhoitolain nojalla. Jätepatoj en vahin
gonvaaraselvitystä on käsitelty kohdassa
7.14.

5

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään
padon kelpoisuus siten, että kaikki
patoturvallisuuteen vaikuttavat seikat
tulevat riittävästi huomioon otetuiksi.
Padon rakenteiden kelpoisuuden aivoste
luperusteina tulee käyttää mm. liitteis
15 esitettyjä vaatimuksia. Tar
sä 12
kastuksen suorittamisesta vastaa padon
pääsuunnittelija (kohta 3.3) tai muu
pätevä henkilö.
Käyttöönottotarkastuksen alkuaineis
tona ovat padon suunnitelmat, laadun
tarkkailuohj elma sekä tarvittaessa va
hingonvaaraselvitys.
Mikäli kyseessä on P-pato, patotur
vallisuuslain 9 §:ssä tarkoitetut selvi
tykset ja toimenpidesuunnitelmat on
oltava laadittuna siten, että ne voidaan
sisällyttää paloviranomaisen johdolla
tehtävään kohdesuunnitelmaan ennen padon
käyttöönottoa (luku 8 ja liite 18). Pa
don käyttöönottona pidetään tällöin ve
den tai muun padotettavan aineen noston
aloittamista.
Käyttöönottotarkastus alkaa ilmoituk
sella rakennustöiden aloittamisesta
vesi- ja ympäristöpiirille. Padon suun
nitelmat ja laaduntarkkailuohjelma toi-

mitetaan tässä yhteydessä tarvittavilta
osin viranomaiselle. Käyttöönottotarkas
tus jatkuu tarvittavilla maastotarkas
tuksilla, joita voivat olla rakenteiden
ja pohjien katselmukset työn eri vai
heissa. Maastotarkastus on j ärj estettä
vä joka tapauksessa ennen veden noston
aloittamista, kun rakenteet ovat valmiit
veden nostoa varten. Tarkastuksen yhtey
dessä todetaan tällöin rakenteiden val
miuden mukainen veden noston aikataulu.
Maastotarkastuksiin voivat osallistua
vesi- ja ympäristöpiirin ja ainakin P
patoj en osalta myös vesi- ja ympäristöhallituksen edustajat sekä paloviran
omaiset.
Käyttöönottotarkastus valmistuu vii
meistään silloin, kun kaikki rakenteet
ovat toiminnallisesti valmiit, otettu
käyttötilanteen mukaiseen käyttöön ja
todettu hyväksyttävällä tavalla toimi
viksi. Käyttöönottotarkastuksen päättä
misen yhteydessä kootaan maastotarkas
tusten pöytäkirj at ja toteutuma-aineisto
sekä laaditaan niistä yhteenveto (loppu
lausunto) ja kelpoisuusesitys (liite 8),
jotka liitetään padon turvallisuuskan
sioon.
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6

Turvallisuustarkkailu
ja tarkastukset

6. 1 TURVALLISUUSTARKKAILUOHJELMAN
LÄATIMINEN JA KÄSITTELY
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran vähen—
täm seksi on jokaiselle patoturvalli
suuslaissa tarkoitetulle padolle laadit
tava tuivallisuustarkkailuohjelma. Oh
jelman laatu tai hankkii padon omistaja
tai haltija. Ohjelman laatijalta edelly
tetään sama pätevyys kuin vastaavan ra
kenteen suunnittelijalta. Ohjelma on
laadittava sellaiseksi,
että kaikki
patoturvallisuuteen vaikuttavat seikat
tulevat tarkkailun ja tarkastuksen koh
teeksi. Ohjelma voi sisältää sekä var
sinaista tarkkailua että määräajoin ta
pahtuvia tarkastuksia koskevia määräyk
siä (PTL 6 §).
Turvaflisuustarkkailuohj elman tai sen
muutoksen hyväksymisestä päättää vesija ympäristöhallitus (P-padot) tai vesija ympäristöpiiri (N-, 0-, T-padot).
Vesi- ja ympäristöhallitus voi antaa
tarkempia ohjeita ohjelman laatimisesta
sekä erityisestä syystä kokonaan tai
osittain myöntää vapautuksen edellä
sanotusta tarkkailuvelvollisuudesta.
Ohjelmassa tarkoitetusta tarkkailusta ja
tarkastuksista on laadittava asianmukai
set pöytäkirjat, jotka samoin kuin tark
kailuohjelma on säilytettävä PTL 5 §:ssä
tarkoitetussa turvallisuuskansiossa.
Tarkkailuohjelma on laadittava hyvissä

ajoin ennen padon valmastumista siten,
että se voidaan hyväksyä noudatettavaksi
ennen padon käyttöönottoa. Ehdotus tur
vallisuustarkkailuohj elmaksi tulee toi
mittaa vesi- ja ympäristöpiiriin (PTL 7
§, PTA 3 §). Tarkkailuohjelmaehdotus
sisältää sekä käyttöönottoaikaisen että
sen jälkeisen ohjelman.
P-padon tarkkailuohjelma on toirnitet
tava kolme kuukautta sekä N-, 0- ja P
patoon rinnastettavalla tavalla vaaral
lisen T-padon (työpadon) ohjelma kaksi
kuukautta ennen padon suunniteltua käyt
töönottoa vesi- ja ympäristöpiiriin,
ellei aikataulusta ole muuta sovittu.
Muita T-patoja varten ei tarvitse laatia
eikä hyväksyttää varsinaista tarkkai
luohjelmaa. Tarkkailun on kuitenkin
oltava kaikilla T-padoilla olosuhteet
huomioon ottaen riittävää.
Tarkkailuohjelmaehdotus on lähetet
tävä vesi- ja ympäristöpiiriin kolmena
kappaleena. Hyväksyj äviranomainen pala
uttaa käsittelyn jälkeen padon haltijal
le yhden tarkkailuohjelman kappaleen,
Vesi- ja ympäristöhallitukseen ja -pii
riin jäävät yhdet kappaleet. Tarkkailuohjelman muuttamista koskee sama menet
tely kuin uuden tarkkailuohjehman laati
mista. Tarkkailuohjelmaehdotus voidaan
laatia liitteen 9 mukaiselle lomakkeelle
sitä tarvittaessa täydentäen,
Päätöksestä voi valittaa muutoksen
hausta hallintoasioissa säädetyn lain

(154/50) mukaisesti vesi- ja ympäristöhallitukseen (piirin päätöksestä) tai
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (vesi- ja
ympäristöhallituksen päätöksestä). Asiavirheen korj aamiseksi viranomainen voi
poistaa virheellisen päätöksensä tai
ratkaista asian uudelleen hallintomenet
telylain (598/82, 26 §) perusteella asi
anomaisten suostumuksella.

6.2 TÄRKKAILU
Padon tarkkailuun kuuluvat toimenpiteet
esitetään liitteen 9 mukaisella lomak
keella. Lomakkeessa esitetty toimenpideryhmä on ohjeellinen ja tarkkailuohjel
man laatijan tulee muuttaa ja täydentää
sitä tarvittaessa.
Padon tarkkailu käsittää m. seuraa
vat seikat (maapadot yksityiskohtaisesti
liitteessä 13):
altaan veden tai muun padotun aineen
korkeuden seuranta
patorakenteiden (maa- ja betonipadot,
säännöstely- ja j uoksutusrakenteet
ym.) näkyvien osien sekä padon taus
tan tarkastukset jokaisen tarkkailu
käynnin yhteydessä
tarkkailuohjeLmassa määrätyt havainnot
ja mittaukset sekä muut patokohtaiset
seikat
jätepatojen osalta mahdolliset muut
patoturvallisuuteen liittyvät erityis
kysymykset
Tarkkailua suorittavat henkilöt tulee
perehdyttää tehtäviin niin, että he ovat
perillä padon erilaisista vaurio- ja
vahinkomahdollisuuksista sekä niiden
ilmenemisestä. Heille on myös selvitet
tävä mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä,
jos padon turvallisuutta vaarantavia
seikkoja havaitaan. Mittausten tekijälle
normaalitulosten rajaon selvitettävä
arvot, joiden ylityksestä tai alitukses
ta havaitsijan on heti ilmoitettava pa
dosta vastuulliselle. Tarkkailusta ja
havainnoista tulee pitää liavaintopäivä
kirjaa.
Tarkkailukertoj en ohj eellinen j aksol
lisuus riippuu padon luokasta (P-, N- ja
0-padot) siten kuin liitteessä 10 on
esitetty. Ohj eellisesta j aksollisuudesta
voi poiketa, jos käytössä on tarkkailukertoja korvaavia järjestelmiä (esim.
kaukovalvontakamerat, kaukomittauslait
teet sekä tietoj enkäsittelylaitteet ja
-

-

-

-

niihin perustuvat hälytysj ärj estelmät).
Tarkkai luohj elmaehdotuksessa on selos
tettava mahdollisesti käytettyjen kor
vaavien järjestelmien käyttö ja toimin
ta.
Tulva-aikoina ja poikkeuksellisten
rankkasateiden ja myrskyj en jälkeen teh
dään taman lisäksi tarpeen mukaan tar
kastuskäyntej ä padoille, jotka joutuvat
tai ovat mahdollisesti joutuneet erityi
sille rasituksille alttiiksi.

6.3 TÄRKÄSTUKSET
6.31 Vuositarkastus
Padon vuositarkastus tulee tehdä sulana
vuodenaikana. Vuositarkastuksen yhtey
dessä käydään läpi vuoden aikana tehdyt
mittaukset ja havainnot ottaen huomioon
muutokset, tarkistetaan mittauslaittei
den kunto ja maastotarkastuksella tutki
taan korjauksia vaativat kohdat padosta
ja siihen liittyvistä laitteista.
Vuositarkastuksessa on kiinnitettävä
erityistä
huomiota tulva-aukkojen ja
-kynnysten sekä voimalaitosten juoksu
tuslaitteiden toiminnan tarkistamiseen.
Erityisesti tulvavuosina käydään läpi
tehdyt tulvantorj untatoimenpiteet, jotta
myös poikkeuksellisina tulvavuosina
käyttöhenkilökunnalla olisi oikeat toi
mintaohjeet ko. tilanteen varalle. Sa
moin jääilmiöistä syntyneen tiedon poh
jalta arvioidaan niiden vaikutukset
juoksutusrakenteisiin ja muut mahdolli
set riskitekijät. Lisäksi käydään läpi
äkillisten ranl&asateiden aikana käyttöhenkilökunnan tekemät tarkistustoimen
piteet.
Altaiden täyttö- ja tyhj ennyskanavat
ja niihin liittyvät rakenteet tulisi
tarkastaa keväällä tulvan jälkeen. Vas
taavasti kerran vuodessa tarkastetaan
jätepatoihin liittyvät rakenteet ja
laitteet kuten nestemäisten aineiden
sisääntulo- ja uloslaskujärjestelmät.
Vuositarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään padon omistajan
turvallisuuskansioon.

6.32 Määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastus tehdään enintään
viiden vuoden välein. Ensiirnäisen määrä-
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aikaistarkastuksen ajankohta lasketaan
käyttöönottotarkastuksesta.
Määräaikaistarkastuksen tekemiseen
osallistuvat padon omistaj en tai halti
jan edustaja ja pätevä henkilö.
Tarkastuksen ajankohta on ilmoitetta
va vesi- ja ympäristöpiirille ja P-padon
osalta vesi- ja ympäristöhallitukselle,
lOOOflha11itu}cselle sekä paloviranomai
sille, jotta viranomaiset voivat harkin
tansa mukaan osallistua tarkastukseen.
Tarkastuksessa
käydään läpi kootut havainto- ym.
tulokset sekä vuositarkastusten pöytäkirjat
tehdään tarvittavat rakenteiden
katsastukset
tarkastetaan PTL 9 5:n 2 momentissa
tarkoitetut toimenpidesuunnitelmat ja
todetaan niissä edellytettyj en j ärj es
telyj en toimivuus
-

-

-
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-

-

päätetään mahdollisesti tarvittavista
j atkotoimenpiteistä tai -tutkimuksista
selvitetään, onko tapahtunut olosuh
teissa tai jätepatojen osalta padotet
tavan aineen laadussa sellaisia muu
toksia,
jotka vaikuttavat padon luok
kaan (esim. N-padosta tulee P-pato).

Määräaikaistarkastuksesta laaditaan
pöytäkirja, joka liitetän padon turval
lisuuskansioon.
Pöytäkirj aa
voidaan
havainnollistaa esim. piirroksin, valo
kuvin ja videokuvauksella.
Jälj ennös
pöytäkirj aste lähetetään vesi- ja ympä
ristöpiirille ja P-padon osalta myös
vesi- ja ympäristöhallitukselle, lääninhallitukselle ja paloviranomaisille.
Turvallisuuskansioon tehdyt muutokset
ja lisäykset toimitetaan vesi- ja ympä
ristöpiirille ja P-padon osalta myös
vesi- ja ympäristöhallitukselle.

7

Vahingonvaaraselvitys

7.1 VÄRINGONVMRAN SELVITTLMINEN
7.11 Yleistä
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran sel
vittäml seksi ja kartoittamiseksi vesi
ja ympäristöhallitus voi määrätä, mil
loin siihen on aihetta, että padon ra
kennuttajan, omistajan tai haltijan on
hankittava tai laadittava selvitys eri

tyisesti padon alapuolella asuvalle
väestölle ja siellä olevalle omaisuudel
le aiheutuvasta vahingonvaarasta. Vähin
gonvaaraselvitys on tarpeen, jos kysees
sä voi olla P-pato eli pato onnettomuu
den sattuessa saattaa aiheuttaa ilmeisen
vaaran ihmishengelle tai terveydelle
taikka ilmeisen huomattavan vaaran ympä
ristölle tai omaisuudelle (PTL 9 §).
Vahingonvaaraselvityksen laatimisen
päätavoitteet ovat:
luoda edellytykset onnettomuuden
sattuessa tarvittavan pelastustoimin
nan järjestämiselle
antaa perusteet onnettomuuden tai sen
uhkan torjumiseksi tai rajoittamiseksi
tarpeellisille toimenpiteille
vannentaa padon vaarallisuusluokitus
jo padon suunnitteluvaiheessa ja siitä
riippuva, padolle ja sen tarkkailulle
asetettava vaatimustaso.
-

-

-

Kohdissa 7.12 ja 7.13 on käsitelty
lähinnä vesistöpadon sortumisesta aiheu

tuvan
tulvan selvittämi stä (vahingon
vaara ihndshengelle tai omaisuudelle).
Jätepatosortumaan liittyvät erityispiir
teet on käsitelty kohdassa 7.14 (vahin
gonvaara terveydelle tai ympäristölle).

7.12 Sortuifiatapausten vertailu
Patomurtumassa syntyvien vahinkojen suu
ruus on tavallisesti verrannollinen pur
kautumisvir-taaman suuruuteen ja äkilli
syyteen sekä tulvan kulkureitin välitys
kykyyn. Patomurtumavaikutukset määrite
tään sekä norrnaalitilanteissa että tul
vatilanteissa. Lisäksi suoritetaan toi
minnallinen tarkastelu (kohta 3.4). Ku
takin patojaksoa ja pääkulkureittiä
kohden tulee valita mainituissa suhteis
sa vaarallisin purkautumiskohta. Vaaral
lisimman purkautumiskohdan lisäksi sel
vitetään myös tarpeellinen määrä vähem
män vaarallisia murtumapaikkoja, jotta
mahdollisessa onnettomuustilanteessa on
tarkka käsitys vahinkojen laaj uudesta
riippumatta siitä, missä kohdassa patoa
murtumapaikka on.
Purkautumiskohdissa tulee verrata kes
kenään erilaisia mahdollisia padon sor
tumatapauksia. Sortumatapauksien syntytapa tulee määritellä padon rakenteen
mukaisilla olettamuksilla murtumisesta
ja sen kehityksestä. Olettamukset tulee
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perustaa tunnetuista murtumatapauksista
tai jollain kokeellisesti tai todelli
sula tapauksilla testatulla laskenta
mallilla saataviin tuloksiin tai mallikokeisiin ottaen huomioon padon rakenne
ja sen eroosionkestävyys.
Purkautumisen määrityksessä tulee
käyttää tarkoitukseen soveltuvia lasken
tamenetelmiä tai mallikokeita, Käytetty
määritysmenetelmä ja laskentatapa tai
koejärjestely on esitettävä ja niiden
käyttökelpoisuus altaan ominaisuuksien
mukaan on perusteltava. Käytetyt lähtötiedot ja -olettamukset on esitettävä,

7.13 Tulvan eteneifiisen selvittäminen
Tulvan etenemisen selvittäminen edellä
esitetyllä tavalla valituissa tapauksis
sa voi tapahtua pienoismallikokeilla tai
laskennallisesti.
Pienoismallikokeita käytettäessä
maastomalliin johdetaan patosortumaa
vastaava juoksutus asianomaisessa koh
dassa ja selvitetään syntyvät tulvakor
keudet ja tulvan eteneminen asianmukai
sella tavalla havainnot rekisteröiden ja
tulkiten todellista maastoa vastaaviksi.
Laskennassa tulee uomavirtausten osal
ta käyttää pääasiassa epätasaisen muut
tuvan virtauksen yhtälöitä (dynaamisia
virtausyhtälöitä), jolloin laskenta suo
ritetaan tarkoitukseen soveltuvalla tie
tokoneohj elmalla Sivuvarastoj en ja al
lasmaisesti toimivien uomajaksojen osal
ta tulee kysymykseen myös varastoyhtä
löiden käyttö. Kynnysten yli tai aukkojan läpi tapahtuvat virtaukset voidaan
laskea vittaustien muodosta riippuen ne.
leveän ylisyöksyn tai pinta- ja pohja
aukon virtausten kaavoj a käyttäen.
Uomassa olevien patojen ja siltojen
osalta joudutaan arvioimaan, suilyvätkö
vai murtuvatko ne tulvan kulkiessa.
Tulvan kulkua tulee seurata niin kau
an kuin sillä on merkitystä vahingonvaa
ran selvityksen kannalta.

7.14 Jätepadon vahingonvaara
Myös
j ätepadon vahingonvaaraselvityk
sessä tulee arvioida padon alapuolella
asuvalle väestölle ja siellä olevalle
omaisuudelle aiheutuva vahingonvaara
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soveltaen kohtien 7.11-7.13 ohjeita.
Patosortumasta aiheutuvien fyysisten
vaikutusten lisäksi ja niiden perusteel
la tulee myös arvioida, mitä vaaraa
sortuman johdosta ympäristöön purkautu
vista aineista saattaa aiheutua tervey
delle ja ympäristölle. Tällöin huomioon
otettavia seikkoja ovat muun muassa pa
dotun aineen sisältämät haitalliset tai
vaaralliset aineet, padotun aineen ke
mialliset ja biologiset ominaisuudet,
sor-tuman reitillä olevat pinta- ja poh
javesialueet ja vedenottopaikat ja nii
den valuma-alueet. Vahingonvaaraselvi
tyksessä esitettävät asiat käyvät tar
keiruuin ilmi liitteenä 17 olevasta malli
lomakkeesta “ 3ätepatosortuman terveysja ympäristövaikutusten arviointi”, jota
tarvittaessa täydennetään.

7.2 VAHINGONVAARASELVITYKSEN
TULOKSET
Vahingonvaaraselvityksen tulokset on
toimitettava vesi- ja ympäristöpiirille,
vesi- ja ympäristöhallitukselle, läänin
hallitukselle, aluepalopäällikölle sekä
kunnan paloviranomaiselle. Vesi- ja
ympäristöhallitus päättää vahingonvaara
selvityksen perusteella padon luokitte
lusta P-padoksi.
Tuloksina tulee esittää:
1) selvitysmenetelmän yksilöinti ja tu
losten lukuohje
2) selvityksessä käytetyt eri tapauksis
sa muuttumattomat tiedot, kuten alkuvir
taamat ja käytetyt poikkileikkaustiedot
ja karkeuskertoimet numeerisesti esitet
tyinä (tietokoneajojen syöttö- ja tulos
tiedostot vesi- ja ympäristöhallituksel
le)
3) eri sortumatapausten vertailun yh
teenveto, jossa on esitetty taulukossa
kunkin muttumatapauksen
murtuma-aukon sivujen kaltevuus ja
pohjan lopullinen korkeus ja leveys
murtuma-aika
altaan vedenpinnan korkeus murtuman
alkaessa
murtumatyyppi (sisäinen eroosio,
-

-

-

-

-

pohj aeroosio, tahallinen vahingonteko
tai pintaeroosio)
huippuvirtaama

4) kunkin lasketun tai mallikokeesta
mitatun tulvan tulokset, jotka tulee
esittää kulkureitin 5 km:n alkuosalta
vähintään yhden kilometrin poikkileik
kausvälein ja myöhemmin v
ntä&i viiden
kilometrin välein (liite 16)
5) selvityksen laatijan käsitys
kun
kin selvitetyn tulvatapauksen vahingon
vaarasta ihmishengelle ja omaisuudelle

(kiinteille rakenteille ja rakennuksil
le). Luokitukseen vaikuttavat kohteet
luetteloidaan tarvittaessa. Luetteloon
merkitään kohteiden korkeustasot sekä
vedenkorkeudet ja virtausnopeudet ko.
kohteiden kohdalla
6) jätepatosortuman terveys- ja ympäris
tövaikutusten arviointi liitteenä 17
olevan mallilomakkeen mukaisesti
7) selvityksen
luokaksi.

laatijan

esitys

padon
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8 Patoonnettomuuden
torjunta ja siihen
varautuminen

8J ?ÄTOONNETTOMUUDEN TORJUNTA
Jokainen, joka huomaa tai saa tietää
pato-onnettomuuden tapahtuneen tai ahkaavan, eikä voi heti torjua vaaraa, on
velvollinen viipymättä ilmoittamaan sii
tä vaarassa oleville, tekemään onnetto
muus ilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä
mukaan pelastustoimintaan (laki palo- ja
pelastustoimesta 559/75, 28 §, johon
viittaus PTL:n 8 §:ssä). Tämä velvolli
suus koskee erityisesti padon omistajaa
tai haltij aa ja heidän palveluksessaan
olevia patoa hoitavia henkilöitä. Heidän
tulee myös ryhtyä heti mahdollisuuksi
ensa mukaan onnettomuuden estämiseksi
tai rajoittamiseksi tarvittaviin toimen
piteisiin.
Eri viranomaisten vastuu pelastustoi
minnassa määräytyy niitä koskevassa
lainsäädännössä sekä niille kuuluvaa
virka-avun antoa koskevien velvoitteiden
nojalla. Tehtävien määräytymistä on
käsitelty sisäasiainministeriön ohjeessa
1,12.1988 yleisen pelastuspalvelun suun
nittelusta (SM:n pelastusosaston julkai
susarja A:26, 1184/701/88), Tätä ohjetta
pato-onnettomuustilanteisiin soveltaen
kysymykseen tulevien viranomaisten teh
tävät ovat seuraavat:

Paloviranomaiset huolehtivat patosor
tuman ja siitä johtuvan tulvan edellyt
-

36

tämistä toimenpiteistä, joista palokun
nat voivat
tarkoituksenmukaisesti huo
lehtia (laki palo- ja pelastustoimesta
559/75, 1 §). Toimenpiteillä, joista
palokunnat voivat tarkoituksenmukaisesti
huolehtia, tarkoitetaan kiireellisi.ä
tehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää
hyvää toimintavalmiutta ja palokunnilla
olevaa kalustoa sekä anunattitaitoa ja
kokemusta pelastustoiminnasta onnetto
muustilanteissa.
Mikäli palokuntien katsotaan voivan
tarkoituksenmukaisesti huolehtia muista
kin kiireellisistä toimenpiteistä pato
onnettommuuden sattuessa (vesilain
264/61 21 luvun 3 §:n 3 mom,), kuten
padon korjaustöiden aloittamisesta, ne
on näihin toimenpiteisiin ennalta pato
kohtaisesti perehdytettävä ja koulutet
tava, Paloviranomaisille kuuluu myös
vastuu pelastustoiminnan johtamisesta
sekä pelastuspalvelusuunnittelun yhteen
sovittamisesta.
Poikkeusoloj en varalle laadittavista
suunnitelmista on säädetty erikseen
väestönsuojelulaissa (438/58) ja -ase
tuksessa (237/59). Pato-onnettomuuden
torjunta poikkeusoloissa vaatii erityi
siä varautumistoimenpiteitä, jotka kuu
luvat padon omistaj alle tai haltij alle,
Poikkeusoloj en suunnittelussa on erityi
sesti otettava huomioon poikkeusoloissa
tulevat uudet riskitekij ät pato-onnetto
muuden kannalta.

Poliisi huolehtii yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden ylläpitämsestä, vaa
ra-alueiden eristämisestä, liikenteen
ohj aamisesta, kadonneiden etsinnän j är
jestämisestä sekä muista sellaisista
toimenpiteistä, joista poliisi voi tar
koituksenmukaisesti huolehtia (poliisi
lain 84/66 1, 17 ja 23-26 §:t ja vesilain 264/61 21 luvun 3 §:n 3 momentti).
Poliisiviranomaisten tehtävät patoonnettomuuden sattuessa koskevat erityi
sesti väestön varoittamista ja saatta
Myös po
mista turvaan vaara-alueelta
liisiviranomaiset on perehdytettävä teh
täviinsä pato-onnettomuudessa
-

Terveysviranomaiset vastaavat ensiavun
ja ensihoidon, sairaankuljetuksen ja
muun sairaanhoidon sekä ympäristötervey
denhuollon järjestämisestä (kansanter
terveydenhoitolaki
veyslaki 66/72,
469/65, laki kunnallisista yleissairaa
loista 561/65).
-

Vesi- ja ympäristöhallinto (vesi- ja
ympäristöhallitus ja -piirit) huolehtii
patoturvallisuuden valvonnasta (PTL
413/84, 10 §) ja tarvittavista toimen
piteistä padosta uhkaavan vaaran poista
miseksi (PTL 11 §) sekä tulvasuojelusta,
vesien aiheuttamien vahinkojen ja hait
tojen torjunnasta sekä jäätymisestä tai
jäästä johtuvien vahinkojen tai haitto
jen estämisestä (laki vesi- ja ympäris
töhallinnosta 24/86 1-2 §:t, vesilain
264/61 12 luvun 17 ja 19 §:t).
Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävät
pato-onnettomuuden sattuessa koskevat
tarvittaessa erityisesti vesistöön ja
vesirakenteisiin kohdistuvia toimenpi
teitä, niiden ennalta suunnittelua ja
niiden suorittamisessa tarvittavaa
asiantuntemusta sekä paikallisten mah
dollisuuksien mukaan myös toimenpitei
siin osallistumista. Tehtävät määräyty
vät tarkenuidn ennalta laadittavissa ta
pauskohtaisissa suunnitelmissa, kuten on
laita muidenkin viranomaisten osalta.
-

Tielaitos avustaa raivaus- ja pelas
tustoiminnassa, huolehtmen pato-onnetto
muudessa erityisesti tiestön korjaami
sesta ja kulkuyhteyksien ylläpitändsestä
toimintakohteisiin.
-

82 MITEN P?ÄTO OTETAAN VAARAKOH
TEENÄ HUOMIOON PELÄSTUSPALVELUN
SUUNNITTELUSSA
Kunnassa tarvittava toiminnallinen koko
naissuunnitelma pelastuspalvelun j ärj es
tämisestä (kunnan pelastuspalvelusuunni
telma) sisältää pelastuspalvelun perussuunnitelman ja sitä täydentävät toimi
ala-, onnettomuustyyppi- ja kohdesuunni
telmat, Näiden suunnitelmien valmiste
lusta huolehtii kunnan palopäällikkö.
Usean kunnan muodostamalla yhteistoi
minta-alueella tarvittava yhteistoimin
tasuunnitelma koskee muun muassa avun
antamista kuntien välillä ja palokuntien
lisäksi muiden viranomaisten ja yhteisö
jen sekä yritysten mahdollisuuksia osal
listua pelastustoindntaan. Yhteistoimin
tasuunnitelma kattaa kuntien pelastus
palvelusuunnitelmat. Sen laadinnasta
huolehtii lääninhallitus yhteistoimintaalueen johtoryhmän kanssa.

Läänin yhteistoimintasuunnitelma
Palo- ja pelastustoimen (ja muun
pelastushallinnon)
kehittäminen

Pelastustoiminta

Yhteistoiminta-alueen yhteis
toimintasuunnitelma
Pelastuspalvelun perussuunnitelma
Toiiniala
suunni
telmat

Kohdesuunni
telmat

Onnettomuus
tyyppikohtaiset
suunnitelmat

Kunnan pelastuspalvelusuunnitelma
Pelastuspalvelun perussuunnitelma
Toimialasuunnitelmat

Kohdesuunnitelmat

Onnettomuus
tyyppikohtaiset
suunnitelmat

Kuva 1. Yleisen pelastuspalvelun suunni
telmat
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Edelleen lääninhallitus laatu
eri
yhteistoiminta-alueiden yhteistoimintasuunnitelmiin nojautuen koko läänin kat
tavan palo- ja pelastustoimen yhteistyö
tä koskevan suunnitelman, läänin yhteis
toimintasuunnitelman. Kunnissa, yhteis
toiminta-alueilla ja lääneissä laadittu
vat mainitut suunnitelmat täydentävät
toisiaan ja antavat perusteet pelastustoiminnalle kaikissa huomioon otettavis
se onnettomuustilanteissa. Suunnitelmat
ja niiden lilttyndnen toisiinsa on esi
tetty kuvassa 1.
P-padon onnettomuus on otettava huo
mioon pelastuspalvelun suunnittelussa.
Suunnittelun perusteena olevan onnetto
muuden laaj uudesta riippuu, onko suun
nittelu ulotettava koskemaan yhteistoi
minta-aluetta tai jopa koko lääniä vai
riittääkö kuntatason suunnittelu.
Jokaisen P-padon ondstaj a tai haltija
on velvollinen avustamaan paloviranomai
sia tässä suunnittelussa ja laadittavan
kohdesuunnitelman mukaisesti varautumaan
onnettomuustilanteisiin omalta osaltaan.
Patoturvallisuusasetuksen 4 § : n mukaan
P-padon onnettomuuden varalta on olosuh
teiden edellyttamassä laaj uudessa tehtä
vät
1) suunnitelma vahinkotapauksessa vesis—
töön tai vesirakenteisiin kohdistetta
vista toimenpiteistä
2) selvitys onnettomuuden torjuntaan
ennakolta varattavasta materiaalista
3) selvitys hälyttämisestä ja viestiyh
teydestä aluehälytyskeskukseen
4) selvitys onnettomuuden torjuntaan
käytettävissä olevasta padon omistajan
tai haltij an henkilöstöstä
5) selvitys muista padon omistajan tai
haltijan toimenpiteistä, jotka ovat tar
peellisia ihmisten ja omaisuuden turvaa
miseksi patoamisesta aiheutuvan onnetto
muuden varalta, sekä
6) jätepatojen osalta selvitys padotun
aineen laadusta ja määrästä.
Näiden pääasiassa P-padon omistajan
tai haltijan selvitettäväksi kuuluvien
seikkojen lisäksi muita perustietoja
pelastuspalvelun suunnittelulle ovat
edellisessä luvussa selostetut vahingon
vaaraselvityksen tulokset ja paloviran
omaisten selvitettäväksi kuuluvat sei
kat. Paloviranomaisten selvitettäväksi
kuuluu erityisesti pelastustoiminnan
järjestäminen, mihin kuuluu muun muassa
-
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-

-

-

-

-

-

koko toiminnan johtaminen
viestitoiminta
sairaanhoito
huoltotoiminta
väestön hälyttändnen ja
tiedottaminen.

Käytännössä P-patoa koskeva pelastuspalvelun suunnittelu alkaa kohdesuunni
telman laatimisella. Sitä ja onnetto
muustilanteisiin varautumista on selos
tettu lähemein liitteessä 18. Kohdesuun
nitelma on tarkistettava ja päivitettävä
määräaikaistarkastusten yhteydessä.
Jokaisesta kunnan alueella olevasta
P-padosta laadittu kohdesuunnitelma
tulee ottaa huomioon kunnan pelastuspal
velun perussuunnitelmassa. Pelastuspal
velun perussuunnitelman sisältöä, jota
on selostettu alussa mainitussa yleisen
pelastuspalvelun suunnitteluohjeessa, ei
tässä tarkemmin selosteta. Todettakoon
kuitenkin,
että perussuunnitelmassa
tulisi P-padot ottaa huomioon erityis
kohteiden luettelossa ja todeta niiden
suhteen tarvittavat muista onnettomuustilanteista poikkeavat järjestelyt ja
tiedot, jotka koskevat esimerkiksi suo
ritusorganisaatioita, erityiskalustoa,
asiantuntijoita, kuntien välistä avun
antoa ja pelastustoiminnan osatehtäviä.
Erityisj ärj estelyt selostetaan tarkemmin
kunkin P-padon kohdesuunnitelmassa,
mihin perussuunnitelmassa viitataan.
Usean kunnan aluetta koskeva P-padon
onnettomuustilanne tulee ottaa huomioon
yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasuunnitelmassa. Tämä tehdään kyseisen
padon kohdesuunnitelman perusteella. Jos
samassa vesistössä eri kuntien alueella
on P-patoj a, niiden kohdesuunnitelmat
tulee tarvittaessa liittää toisiinsa
niin, että onnettomuuden torjuntaa on
mahdollista käsitellä yhtenä kokonaisuu
tena. Onnettomuustilanne voi koskea myös
useita yhteistoiminta-alueita, jolloin
pelastuspalvelun suunnittelu vesistön
kaikkia P-patoja koskien tulee koordi
noida läänin tasolla. Tällöin tarvitaan
yksittäisten P-patoj en kohdesuunnitelmi
en liittämistä toisiinsa yhdeksi vesis
tökohtaiseksi toimialasuunnitelmaksi,
mikä edellyttää yhteistoimintaa paitsi
paloviranomaisten myös eri patojen omis
tajien kesken.

LIITE

1

Turvallisuuskansion kansilehti
Padotun

ja

vesistöalueen

numero

nimi

Padon

sijaintikunta

ja

-paikka

TURVALLISUUSKANSIO
(Padon

3A

TARKKAILUOHJELMA

nimi)

Käyttötarkoitus

Lupapäätökset

(antaja,

antandsaika

ja

hankkeen nimi)

Käyttöönottoaika

Omistaja
Haltija

Haltijan

osoite

Ehdotettu

padon

ja

puh.nro

luokka

Turvallisuuskansio valmistunut
Turvallisuustarkkailuohj elma lähetetty tarkastettavaksi
Päiväys

Muutos

ja

ja

alleidrjoitus

(padon haltijan)

täydennysmerkintöj

ä:

Virananaisen merkintöj ä:
Padon luokka
Turvalllsuustarkkailuohj elma hyväksytty
Muut määrätyt toimenpiteet:
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Sisältö

spaikkajy11ap taj

Mittakaava
Piirustus nro

Suunnittelija

LJ

Päiväys

Kunta

Kohde

As ; akir en sai

V4jympäristöpi±ri

Hanke

Toteutuma-asiakirjaluettelo

Huomautuksia

LIITE 3/1

Padon toteutuma-asiakirj at

Hankkeen rakenteita koskevat toteutuma
tiedot voi koota tarpeen mukaan yhdeksi
tai useammaksi kansioksi, Niihin sisäl
tyvät rakenteita koskevat suunnitelmaasiakirjat, joihin työn aikaiset muutok
set on merkitty tai nämä asiakirjat
muuttamattomina, mutta täydennettyinä
selostuksella ja piirustuksilla muutok
sista. Lisäksi tarvitaan yhteenveto
työnvalvontatiedoista sekä katselmus- ja
vastaanottopöytäkirj oista.
Seuraavassa on esimerkinomaisesti
lueteltu, mitä seikkoja patojen toteutu
ma-asiakirjoista tulee käydä selville ja
miten ne voi ryhmitellä.
Hydrologinen mitoitus
-

-

-

havaintoaineisto
mitoitusvirtaamat ja -vedenkorkeudet
sekä niiden arviointiperusteet
rakenteiden suunniteltu toiminta
mitoitustilanteissa

Maa- ja kalliorakenteet

Betonirakenteet
-

-

-

-

-

-

-

Teräsrakenteet (säännöstelylaitteiden osalta)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

maa- ja kallioperätutkimusten tulok
set, laboratoriotutkimusten tulokset
rakennusmateriaalin tutkimustulokset
rakenteiden mitoitus, vakavuuslaskel
mat ja painumatarkastelut
suoritetut maa- ja kallioperän vah
vistustyöt, luiskanvahvistustyöt
toteutumapiirustuksineen ja määrä
menekkeineen
pituusprofiilit, joihin on merkitty
käytettyj en tyyppipoikkileikkausten
sovellutusalueet
tyyppipoikkileikkaukset
työselitykset täydennyksineen
työnvalvontatiedot
kunnossapito-ohjeet

mitoituslaskelmat, vakavuuslaskelmat
ja materiaalien sekä työn laatuvaatimukset
kuormituspiirustukset sallituista
kuormitustasoista
rakenteiden perustaminen ja liitty
minen maa- ja kalliorakenteisiin
rakenne- ja raudoituspiirustukset
eri kohteissa käytetyn materiaalin
ja työn laatu
työnvalvontatiedot
kunnossapito-ohj eet

-

ja

sulku-

mitoituslaskelmat, materiaalien ja
työn laatuvaatimukset
rakenteiden liittäminen muihin raken
teisiin ja koneistoihin
rakennepiirustukset ja niihin liitty
vät materiaaliselvitykset
ainestodistukset
pintakäsittely
käyttö- ja huolto-ohjeet

Koneistot (säännöstely- ja sulkulaittei
den osalta)
-

-

-

-

-

-

-

-

mitoitus
valmistajan ilmoittamat koneistotie
dot, koneistopiirustukset ja materi
aalitiedot
asennuspi irustukset
koekäyttötiedot
pintakäsittely
ainestodistukset
käyttö- ja huolto-ohjeet
varaosaluettelo
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LIITE 3/2
Sähkölaitteet (säännöstelylaitteiden osalta)
-

-

-

-

ja

sulku—

sähkösuunnitelma
loppupiinistukset
käyttö- ja huolto-ohjeet
liyväksytyn sähkötarkastuksen pöytäkirja

Valvonta- ja ohjauslaitteet (säannoste
ly-, sulku- ja hälytysj ärj estelmien sekä
tarkkailulaitteiden osalta)
-

-

-

-

-

systeemisuunnitelmat ja -kaaviot
laiteselvitykset
vika- ja häiriöilmoitusj ärj estelmän
kuvaus
kytkentä- ja asennuspiirustukset,
puhelin- tms. verkkoon lilttämisluvet
käyttö-, testaus- ja huolto-ohjeet
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Päätökset, sopimukset ja korvaukset
(säännöstelyn, poikkeustilanteiden ja
materiaalivarausten osalta)
-

-

-

lupapäätökset
rakenteiden käyttö- ja hoitosopimukset
muut patoturvallisuuteen ja sen
hoitoon vaikuttavat oikeudelliset
asiat

Merkittävien korjaus- ja muutostöi
den sekä tarkestusten asiakirjat tulee
liittää vastaaviin aikaisempiin toteu
tuma-asiakirjoihin, jolloin esimerkiksi
edellä esitetyllä tavalla ryhmitettyjen
kokonaisuuksien asiakirjat olisivat
samassa kohdassa. Toteutuma-asiakirjat
tulee säilyttää hyvin suojatussa pai
kassa.
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LIITE 5

Padotusalueen päämitat

PADO’LUSALUE PÄNITÄT
(Padon

mmi)

PADOTUSALUEEN
RAJAKORKEUS
teknillinen

NW

NW
EN
hatääw

KORKEUSTASO

PINl’ÄÄLA
m
m
m
m

TILAVUUS

km2

milj m3
milj.m3
ridlj
rnilj.m3

edellä käytetty korkeusjärjestelmä:

Teknillinen NW

padon alimman kynnyksen korkeus

Nk

lupapäätöksen mukainen alin sallittu padon yläpuolinen vedenkorkeus,
tai ellei tätä ole määrätty, suunniteltu alin vedenkorkeus padon
käyttöaikana

Nk

lupapäätöksen mukainen ylin sallittu padon yläouolinen vedenkorkeus,
tai ellei tärä ole määrätty, suunniteltu ylin vedenkorkeus padon
käyttöaikana

5t

EN

=

padon tiiviin osan alin yläpinta, kun purkauskynnyksiä ei
oteta huomioon

PADOTUSÄLUEEN
varastokapasiteetti (Nk
Nk):
hätävarastokapasiteetti (hätä EN
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EN):

milj. m3
milj. m3

LIITE 6/1

Hydrologiset mitoitusarvot

1. PADON YLÄPUOLISEN VÄLUMA-ALUEEN (*):
pinta-ala

jrvisyys
keskiylivirtaama

2.

_fl2

%
m3 /s

PÄTOALTAAN OMAN VALUMA-ALUEEN:

pinta-ala
jätvisyys
keskiylivirtaama

m3 /s

3. MITOITUSTULVAN SUURUUS PADON LUONA:
Ä. Koko valuma-alueelta
toistumisaika
ylivirtaama (tulo)
ylivedenkorkeus
ylivirtaama (meno)

v
m3/s
m (korkeusjärjestelmä:_________
m3 /s

13. Mahdolliset ohijuoksutukset vähennettynä (katso kohta 4)
v
toistumisaika
m /s
ylivirtaama (tulo)
m (korkeusjärjestelmä:_______
ylivedenkorkeus
m3 /s
ylivirtaama (meno)

4. MIKÄLI OSASTA PADON YLÄPUOLISTÄ VALUMA-ÄLUETTÄ VOIDAAN VEDET
OHJÄTÄ PADON OHI, TULEE JOKAISEN TÄLLAISEN HAARAUTUMAKOI-UDAN OSALTA
ILMOITTAA SEURAAVAT TIEDOT (tarvittaessa eri liitteellä):
haarautumakohdan sij ainti

valuma-alueen pinta-ala
valuma-alueen j ärvisyys
mitoitustulvan toistumisaika
mitoitustulvan suuruus
ylivedenkorkeus
voidaan juoksuttaa padon ohi

*

v
m3 /s
m (korkeusj ärj.:________
m3 /s

Sisältää myös patoaltaan oman valuma-alueen
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LIITE 6/2

5. JUOKSUTUSMAHDOLLISUUDET PADOLLA:

Lupapäätöksen mukainen suurin sallittu juoksutus

/s

Muita lupapäätöksen määräyksiä (tarvittaessa):

Padon kynnysten
ja tulvaaukkojen
toksen koneistoviftaaxnia) 2
mitoitusyliveden korkeudella
hätäylivedenkorkeudella

purkauskyky (ilman voimalai

Altaan lyhin tyhjennysaika vedenkorkeuden
laskemiseksi ylivedestä teknilliseen aliveteen,
kun tulovirtaama vastaa keskiylivix-taamaa

/5
/s

vrk

Mitoitusarvojen määrittämisessä sovelletaan liitteessä 12 esitettyjä
ohjeita. Käytetyt laskentaperusteet sekä mitoitustulvan, -menovirtaa
man ja -vedenkorkeuden aikakäyrät tulee tarvittaessa (so. jos altaan
vaimennus otetaan mitoituksessa huomioon) esittää liitteenä.
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1:100/1:1 000
.1:500/1:5 000

1:100/1:1 000
.1:500/1:5 000

1:100/1:1 000
.1:500/1:5 000

1:100/1:1 000
.1:500/1:5 000

(1:100/1:1 000
.1:500/1:5 000)
(1:100/1:1 000)

1:500
1:5 000

1:500
.1:5 000

1:500
.1:5 000

1:500
.1:10 000

1:500

Voimalaitosrakenteet

Säännöstelyrakenteet

Uittorakenteet

Kanavat

Muut

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

1:500
1:5 000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

eri pato-osuuksista on esitettävä yhtenäinen
pituusleikkaus

.

Betonipadot

.

1:100/1:1 000
.1:500/1:5 000

1:500
.1: 5 000

Maapadot

.

1:10 000
..1:100 000

.

ja
(minimi)

Rakenteen muoto ja koko, korkeusjärjestelmä,
kiintopisteet, patolinja paalunumeroineen,
patotyyppien rajat, valvonta- ym. laitteet,
harjan ja tiiviin osan tasot, perostustavat
pohjavahvistuksineen, säännöstelyrajat,
kuivatusjärjestelmä purkupaikkoineen,
materiaalivaatimukset

Sijainti, tyyppileikkaukset pohjavahvis
tuksineen, salaojitus, tarkkailulaitteet,
soveltuvin osin edellisen kohdan tiedot
Sijoitus, tyyppileikkaukset pohjavahvistuk
sineen, salaojitus, sulkulaitteet,
tarkkailulaitteet
Sijoitus, tyyppileikkaukset pohjavahvistuk—
sineen, sulkulaitteet, vaimennusrakenteet,
tarkkailulaitteet
Sijoitus, tyyppileikkaukset pohjavahvistuk
sineen, salaojitus, sulkulaitteet,
tarkkailulaitteet
Sijoitus, tyyppileikkaukset pohjavahvistuk
sineen ja verhouksineen, tarkkailulaitteet

Soveltuvln osin edellisen kohdan tiedot

1:50.. .1:500

1:50.. .1:500

1:50.. .1:500

1:50... 1:500

1:50.. .1:500

1:50.. .1:500

1:50.. .1:500

Sijainti, nimi, rakennuskohteiden
nimet, tiet ja teiden kunnossapitäjät

S i s ä 1 t ö

piirustukset

Leikkaukset
poikkipituusleikkaukset,
leikkaukset,
mittakaava
mittakaava

Padon vaikutusalue

K a r t a t,
mittakaava

Turvallisuuskansion kartat

tri

H

______
_______________________________

LIITE 8/1

Padon kelpoisuusesitys
PADON

KELPOISUUSESITYS

Padosta onnettomuuden sattuessa aiheutuvan vaaran perusteella pato esi
tetään luokiteltavaksi patoturvallisuusohjeissa tarkoitetuksi P/N/O/T
-padoksi seuraavin perustein:

Kelpoisuusesitys perustuu
käyttöönottotarkastusselvitykseen
seuraaviin muihin selvityksiin ja tarkastuksiin:

Padon kelpoisuuteen vaikuttavista ominaisuuksista on selvitetty seuraa
vaa:

Ominaisuus
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Loppupäätelmä

LIITE 8/2

Muina

padon

kelpoisuuteen vaikuttavina

seikkoina

on

otettu

huomioon

seuraavaa:

Yhteenvetona padon kelpoisuudesta esitetään seuraavaa:

päiväys

kelpoisuusesityksen laatijan
allekirjoitus

Viranomaisen tarkastusmerkintöjä:

Vesi- ja ympäristöpiiriss

päiväys

tarkastajan allekirjoitus

Vesi- ja ympäristöhailituksessa

päiväys

tarkastajan allekirjoitus
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LIITE 9/1

Padon turvallisuustarkkailuohj elma
PADON TURVALLISUUSTARKKAILUOHJELMA

Määräaikaistarkastuksessa (enintään viiden vuoden välein) tulee selvit
tää rakenteiden ja laitteiden kunto ja siinä tapahtuneet patoturvalli
suuteen vaikuttavat muutokset mittauksin, havaintotulokset analysoimal
la,

laitteiden koekäytöllä ja muilla tarpeellisilla tutkimuksilla.

Vuositarkastuksessa

tulee

selvittää

rakenteiden

näkyvä

ja

havainto-

tuloksista sekä laitteiden koekäytöstä ilmenevä kunto ja siinä tapahtu
neet muutokset.

Rakenteiden tarkastus

tulee

tehdä keväällä tai

alku

kesästä tulvan ja roudan sulamisen jälkeen.

Määräaikaistarkastuksessa

ja vuositarkastuksessa tulee rakennekohtai

sesti suorittaa seuraavat tarkastustehtävät (tarvittaessa eri liitteel
lä):

KOHDE
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TARKASTUSTEHTÄVÄ

LIITE 9/2
Padon

tarkkailu

Tämän lisäksi

tulee

tehdä

tarkkailua

on

seuraavasti

tehtävä,

(jaksollisuus):

kun rakenteet

joutuvat tai

mahdol

lisesti ovat joutuneet alttiiksi erityisille rasituksille jäiden lähdön
tai

tulvan

aikana

Tarkkailuun

tai

rankkasateen

tai

toimenpiteitä

kuuluvia

on

myrskyn

eri

vuoksi.

tarkkailukertojen yhteydessä

seuraavasti:

tehtävä

TOIMENPIDERYHMÄ

SUORITUSKERRAT

1.

patorakenteiden

näkyvien

2.

padon

tarkastuskäytävien ja

sisäisten

-kaivojen

3.

padon

purkukohtien

(salaojien

havaintoputkien,

padon

kerta

silmämääräinen

toiminta

ja

suoto

väri)

mittalaitteiden
5.

joka

havainnointi

ja

tarkastus

4.

tarkastus

suodatinjärjestelmän kokooja

kaivojen

veden

osien

mittauspatojen

ja

muiden

lukeminen

tausta-alueen

kuivatusojien

tarkastus

6.

Tarkkailuun
taessa

KOHDE

eri

kuuluvat

seuraavat

rakennekohtaiset

toimenpiteet

(tarvit

liitteellä):

TOIMENPITEET
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LIITE 9/3

Edellä sanottua esitetään noudatettavaksi

saakka
toistaiseksi

päiväys

tarkkailuohjelmaesityksen laatijan
allekirj oitus

Viranomaisen tarkastusmerkintöjä:

Vesi- ja ympäristöpiirissä

päiväys

tarkastajan allekirjoitus

Vesi- ja ympäristöhallituksessa

päiväys
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tarkastajan allekirjoitus

ui

—

-

maaliskuu: 1 /kk

kesäkuu: 2/kk

—

—

Huhti kesäkuu:
tulvan jälkeen kerran
Heinä maaliskuu:
kerran

Tarkkailutiheys määritetään tarkkallutulosten perusteella. Mikäli tarkkailua on perusteltua
harventaa, on tarkkailuohjelman muutos hyväksytettävä viranomaisilla.

Heinä

Huhti

viisi vuotta
täytön jälkeen

i

—

—

f riippuen altaan

Huhtikuu: 2/kk
Touko kesäkuu: i /vko
Heinä maaliskuu: 1 /kk

Kerran viikossa useita kertoja päivässä
täyttöasteesta ja vedenpinnan tasosta

0- PATO

Viisi ensimmäistä
vuotta ensimmäisen
täytön jälkeen

—

N- pato

Kerran päivässä
useita kertoja päivässä
( riippuen altaan täyttö—
asteesta ja vedenpinnan
tasosta

P— pato

PADON LUOKKA

MAAPATO

Ensimmäinen täyttö

PADON IKÄ

-.

j aksollisuus

TARKKAILUKERTOJEN JAKSOLLI5UUS NORMAALIOLOSUHTEI SSA t MIN1MISUOSITUS

Padon tarkkailukertoj en
normaaliolosuhteissa

0

m

H
H

LIITE 11/1

Esimerkkejä padon korkeuden
mittaami sesta

H

=

korkeus

Katso luku 2.52 sekä patoturvallisuuslaki 3
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§ ja -asetus 1 §.

LIITE 11/2

Jos L

O5H

>

Louhinto
L

Pohjapadon korkeuden mittaaifiinen
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LIITE 12/1

Hydrologinen mitoitus

1 PÄDOILLE ÄSETETTAVIÄ IIYDROLOGI$IA
MITOITUSVAATIMUKS IÄ
Patojen tulva-aukkojen suunnittelussa
sovelletaan padon vahingonvaaraluokit
teluun perustuvia taulukossa 1/12 esi
tettyj ä mitoitustulvan arvoja. Varsinai
sen uoman sivussa sijaitsevien altaiden

ja patojen suunnittelussa voidaan mitoi
tustulvan arvo määrätä altaan oman valu
ma-alueen perusteella, mikäli altaan
tulokanavat ovat tarvittaessa sulj etta
vissa. Tällöin on selvitettävä, ovatko
tulokanavat todella sulj ettavissa myös
suuren tulvan aikaisissa poikkeukselli
sissa oloissa. Padon tulva-aukoilta
vaadittavaa purkauskykyä määritettäessä
on otettava huomioon varastoaltaan koko
sekä altaan ja padon välisen mahdollisen
uoman välityskyky. Jo patosuunnittelun
alkuvaiheessa täytyy varmistaa padon
luokittelun ja mitoituksen yhteensopi
vuus vesistöalueella mahdollisesti en
nestään olevien patojen kanssa. Näitä
koskevia tietoja saa ao, patojen omista—
jilta ja vesi- ja ympäristöpiiristä.
Työpatojen suunnittelussa voidaan
harkinnan mukaan käyttää pienempiä mi
toitusarvoj a, mutta mm. kuivavaran mää
räämisessä on erityisesti otettava huo
mioon talviajan jääolosuhteet, mm. supon
mahdollinen vaikutus. Työpatojen osalta
ei ole esitetty kaavamaisia mitoitus
ohjeita, koska niiden käyttötarpeet ja
vaatimukset ovat hyvin erilaisia paikal
lisista olosuhteista johtuen.

Taulukko 1/12. Mitoitustulvan
vuudet eri patoluokille
Luokka
p
N
0
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Toistumisaika vuosina
5000
10000
500,..
1000
100...
500
...

toistu

2 MITOITUSTULVÄN MÄÄRITYS
Mitoitustulvan määritysmenetelinän valin
ta riippuu ensisijaisesti käytettävissä
olevista hydrologisista havainnoista.
Lisäksi määritysmenetelmän valintaan
vaikuttavat altaan ominaisuudet, sään
nöstelyn luonne, yläpuolisella alueella
toteutetut säännöstelyt sekä muut valu
ma-alueella tapahtuneet muutokset.
Käytettävissä olevien havaintojen
perusteella voidaan erottaa seuraavat
tapaukset:
1)
Jos patopaikalta on käytettävissä
yli 20 vuoden ylivirtaamasarja, suorite
taan toistuvuusanalyysi Gumbelin mene
telmällä.
2)
Jos patopaikalta on käytettävissä
5
20 vuoden ylivirtaamasarja, tehdään
tämän sarjan perusteella toistuvuusana
lyysi. Lisäksi on syytä tehdä toistu
vuusanalyysi jonkin lähivesistön pit
källe ylivirtaainasarj alle, jossa ovat
mukana kohdevesistön ylivirtaamasarj en
kanssa identtiset vuodet.
-

3) Jos samasta vesistöstä läheltä patopaikkaa (alle 20 % muutos valuma-alueen
alassa, ei merkittäviä järviä välillä)
on käytettävissä yli 5 vuoden havain
tosarja, voidaan sen ylivirtaamat muun
taa patopaikan ylivirtaamiksi suoraan
pinta-alojen suhteessa ja menetellä
sitten havaintosarjan pituudesta riip
puen kuten kohdassa 1 tai 2.
4)
Jos samasta vesistöstä (mutta ei
kuitenkaan kohtuuttoman kaukaa) on käy
tettävissä yli 5 vuoden havaintosarja,
joka ei täytä kohden 3 kriteerejä, muun
netaan sen ylivirtaamat patopaiken yli
virtaemiksi nomograneej a, muita havain
tosarjoja sekä yleistä hydrologista tie
tämystä käyttäen. Tämän jälkeen mene
tellään havaintosarj en pituudesta riip
puen kuten kohdassa 1 tai 2.

Muissa tapauksissa käytetään kahden
5)
soveliaimman vertailuvesistön yli 20
vuoden havaintosarj oille Guinbelin mene
telmällä tehtyjä toistuvuusanalyysejä.
Niiden tuloksia korjataan vertailuvesis
tön ja kohdevesistön hydrologiset erot
huomioonottaen. Lyhytkin havaintosarj a
kohdevesistöstä, mieluiten patopaikalta,
on tällöin erityisen tärkeä.
Ellei soveliaiksi katsottavia ver
5)
tailuvesistöjä ole, on turvauduttava
nomogranunien, valuma-alueen hydrologis
ten ominaisuuksien sekä suunnittelun
aikana patopaikalla tehtävien virtaa
maliavaintoj en perusteella laadittuun
arvioon.
Yli sadan vuoden toistumisaikaa
7)
vastaavan mitoitustulvan määrittämisessä
voidaan käyttää apuna taulukossa 3/12
esitettyj ä kertoimia.

Muiden tekijöiden vaikutukset
huomioon seuraavasti:

otetaan

Ä. Jos altaan tilavuus on niin suuri,
että mitoitustulvan voidaan arvioida
vaimenevan, pitää koko mitoitustulva
hydrografi (kuva 1/12) määrittää:
1. Lasketaan vuotuisista ylivirtaema
huipuista eri kestoaikoja (esim. 1, 3,
5, 10 ja 20 vrk) vastaavat ylivirtaamat
sekä niiden ajoittuminen tulvahuippuun
nähden.
2. Tehdään toistuvuusanalyysi Gumbelin
menetelmällä eri kestoaikojen ylivirtaa
mille.
3. Muodostetaan hydrografi, jossa eri
kestoaikojen ylivirtaamat ovat kohdan
Ä.2 mukaiset ja niiden keskinäinen
ajoittuminen vastaa kohdan A.l keski
määräisiä ajoittundsia.
Jos kohdan Ä.l perusteella on ilmeistä,
että suurten tulvien aj allinen j akauma
on erilainen kuin pienten, voidaan tämä
ottaa huomioon eri kestoaikojen ylivir
taamien aj oittamisessa.
Hydrografia ei välttämättä tarvitse
määrittää silloin, jos padon mitoitus
riittää vaimentumattomallekin tulvalle.
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B. Säännöstelty virtaamahavaintosarj a ei
yleensä sovi harvinaisten tulvatilan
teiden toistuvuusanalyysin pohjaksi
sellaisenaan, vaan lähtökohdaksi täy
tyy ottaa säännöstelyrakenteen ylä
puolinen, ainakin valtaosaltaan sään
nöstelemättömältä alueelta tuleva
tulovirtaama.
C. Jos yläpuolisella valuma-alueella on
toteutettu merkittäviä säännöstelyi
tä, täytyy mitoitustulvan laskennassa
yleensä lähteä liikkeelle ylinunästä
tällaisesta säännöstelystä. Alajuok
sun suuntaan edeten selvitetään täl
löin kunkin padon vaikutus (patomur
tumatilanne tarvittaessa huomioon
ottaen) mitoitustulvan suuruuteen.
Käytännössä tämä yleensä edellyttää
padonomistajilta ja vesiviranomaisel
ta saatavia tietoja vesistöalueen
padoista ja niiden vaikutuksesta
tulvan etenemiseen.
D. Jos yläpuolisella valuma-alueella on
tehty runsaasti ojituksia tai muita
valunnanmuodostukseen vaikuttavia
toimenpiteitä, on tämä otettava huo
mioon mitoitustulvaa määritettäessä.
Ennen toistuvuusanalyysiä toimenpi
dettä edeltäneen ajan ylivirtaamat
korjataan nykytilaa vastaaviksi toi
menpiteen arvioituihin vaikutuksiin
perustuvalla kertoimella. Mikäli
muutokset valuma-alueella j atkuvat ja
niiden lopullinen suuruus on arvioi
tavissa, voidaan se ottaa huomioon
kerrointa valittaessa.
E. Mikäli pato (ja siihen liittyvä al
las) sijaitsee varsinaisen pääuoman
sivussa tai mikäli padon yläpuolisel
la vesistöalueella on
esim. kääntö
kanavilla ohjattu vedenjuoksua vesis
tönosasta toiseen, tulee kussakin
haarautumakohdassa selvittää vedenjuoksun jakaantuminen eri uomiin
harvinaisten tulvien kyseessä ollen.
Jakaantuminen tulee selvittää vallit
sevien olosuhteiden perusteella,
koska suunnitelmista löytyvä mitoi
tusarvo
ei läheskään
aina vastaa
todellisuutta. Mikäli toinen haarau
tumakohdan uomista on mahdollista
kokonaan sulkea, voidaan tama ottaa
huomioon mitoitustulvaa määritettä
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essä. Tallöin on kuitenkin oltava
varmuus siitä, että uorna todella on
tarvittaessa sulj ettavissa 3oissakin
vesistöissä saattaa haivinaisten tul
vien aikana vesi ohjautua tavanomal
sesta poikkeaville reiteille, vaikka
en, rakenteita ei olisi tehtykäan.

3 ITOITUSYLIVEDEN JA MITO1TUS
MENOVIRTAAMAN MÄÄRITYS
Mitoitustulva, sen alussa vallitseva
vedenkorkeus sekä altaan pinta-alakäyrä
ovat lähtökohtina mitoitusyliveden ja
mitoitusmenovirtaaman määrityksessä.
Olemassa oleville padoille mitoitusyli
vesi on yksikäsitteisesti mitoitustul
vasta ja lähtövedenkorkeudesta riippuva.
Suunnitteilla oleville padoille etsitään
sopivin mitoitusyliveden ja ndtoitus
menovirtaaman yhdistelmä. Molemmissa
tapauksissa on laskennasta saatuun mi
toitusyliveteen lisättävä harkinnan
mukaan varmuusvara tuulen, virtaamamuu
tosten ja jään vaikutusten huomioon
ottamiseksi. Padon purkauskykyä määri
tettaessä ei oteta huomioon voimalaitok
sen koneistovirtaamia.
Jos altaan tilavuus on hyvin pieni,
mitoitus enovirtaama on mitoitustulvan
suurui ien, Lähtövedenkorkeudelia ei täl
loin ole mainittavaa merkitystä ja mi
toitusylivesi määräytyy mitoitustulvan,
uoman ja padon purkauskyvyn perusteella.
Suuremmilla allastilavuuksilla mitoi
tusyliveden ja -menovirtaaman laskenta
tapahtuu joko yksinkertaisella vesitase
menetelmällä tai altaan vesipinnan kal
tevuuden huomioonottavalla menetelmällä,
Jälkimmäistä on käytettävä pitkille ja
kapeilie altaille, Laskennen aika-aske
leen pituus riippuu altaan pinta-alasta
ja tulovirtaaman suuruudesta. Graafi
sesti tulokset voidaan esittää kuvan
1/12 esimerkin mukaisesti. Kesä- ja
talvitulvatilanteissa sekä vesivarastol
taan vähäisillä altailla on altaan läh
tövedenkorkeudeksi syytä olettaa altaan
ylärajan korkeus ja kevättulvan osalta
käyttötoiminnan perusteella määräytyvä,
tulvaa edeltävä vedenkorkeus,
Jääpato tai suppo saattavat joessa
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aiheuttaa sellaisen ylivedenkorkeuden,
jonka toistuirisaika on oleellisesti pi
tempi kuin ao. jääpadon tai suppoilmiön
aikana esiintyvän ylivirtaanan. Myös
patoaltaaseen kertyvan jään volyymillä
tai jään vaikutuksella juoksutusraken
teisiin voi olla huomattavakin vaikutus
altaan yl ivedankorkeuteen
Tuiva-aukkoj en mitoituksessa käytet
tävan tulovirtaaman toistuvuuden valin
taan vaikuttavat paitsi patoturvallisuu
den edellyttäma varmuus murtumista vas
taan, myös padon rakentamisen taloudel
lisuuteen liittyvät seikat, Toistuvuus
sinänsä on tilastollinen suure ja padon
käyttöiän kasvaessa todennäköisyys mi
toitustulvan ylittymiselle lisääntyy.
Jos oletetaan padon käyttöiäksi esim,
100 vuotta, on 63 % todennäköisyys sil
le, että ko. vuosien aikana esiintyy
toistuvuudeltaan harvinaisempi kuin
kerran 100 vuodessa esiintyvä tulva ja
18 % todennäköisyys sille, että tänä
aikana esiintyy toistuvuudeltaan harvi
naisempi kuin kerran 500 vuodessa esiin
tyvä tulva (taulukko 2/12). Koska padot
on työpatoj a lukuunottamatta suunniteltu
varsin pitkäikäisiksi, ei ole perustel
tua mitoittaa niitä pienten toistuvuus
aikojen mukaan.
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Patojen suunnittelua keventää se,
että mitoitustulvan muutos suhteellisesti pienenee toistuvuuden kasvaessa.
Valittaessa mitoitustulvaksi kerran
1 000 vuodessa esiintyvä tulva on ndtoitusvirtaama vain noin 30 % suurempi kuin

Taulukko 2/12. Todennäköisyys (%)
aikaa vastaavan ajanjakson aikana
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valittaessa mitoitustulvaksi kerran 100
vuodessa toistuva tulva (taulukko 3/12).
Padon rakentamiskustannukset eivät siten
yleensä lisäänny kovin voimakkaasti, kun
mitoitustulvan toistumisaikaa pidenne
tään.

mitoitustulvan ylittymiselle toistumis
rakenteen suunnitellun käyttöajan funk

Suunniteltu käyttöaika (v)
100
200
500
100
87
63
39
18
10

100
98
87
63
33
18

100
100
99
g2
63
39

1 000
100
100
100
99
86
63

Gumbelin jakauman mukaisia ylivirtaamien suhteita eräillä
Taulukko 3/12.
havaintopaikoilla

Mavaintopaikka

4:6
4:24a
4:8087
14:9
14:29
14:50
l6:la
28:3
35:94
42:10
44:5
51:2
54:4
57:7
59:19
60:4
61:19
65:17
65:36
57:8
57:22
71:8

Lieksanjoki, Ruuna
Koitajoki, Lylykoski
Kallavesi, Konnus ÷ Karvio
Vuosjärvi, Huopanankoski
Nilakka, Äyskoski
Petäjävesi, luusua
Koskenkylänjoki, Pyhäjärvi
Aurajoki, Hypöistenkoski
Loimijoki, Maurialankoski
Kyrönjoki, Lansorsund
Lapuanjoki, Pappilenkari
Lestijoki, Lestijärvi
Pyhäjoki, Pyhäkoski
Siikajoki, Länkelä
Lammasjärvi, luusua
Kiiminginjoki, Haukipudas
lijoki, Merikoski
Kemihaara, Kummaniva
Ounasjoki, Merraskoski
Muonionjoki, Muonio
Tornionjoki, Karunki
Juutuanjoki, Saukkoniva

HQ1000
HQ100

HQ5 000
HQ100

HQ10000
HQ100

1.28
1.27
1.28
1.27
1.28
1.30
1.35
1.32
1.30
1,26
1.29
1.28
1.29
1.30
1.29
1.30
1.26
1.26
1.31
1.25
1.25
1.28

1.47
1.46
1,48
1.46
1,48
1.51
1,59
1.55
1,50
1.44
1.49
L47
1.49
1.51
1.49
1.50
1.45
1.43
1.48
1.43
1.42
1.48

1.55
1.54
1.57
1.54
1.56
1.60
1.70
1.65
1.59
1.51
1.57
1.56
1.58
1.60
1.58
1.59
1.52
1.51
1.56
1.51
1.49
1.56
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Maapadoille asetettavia vaatimuksia

1 SUUNNITTELU
1.1 Suunnittelijan pätevyys
P- ja N-patojen ja niihin rinnastetta
vien T-patoj en suunnittelij alta edelly
tetään rakennusalan diplomi-insinöörin
tutkinnon pääainetasoa vastaavat tiedot
pohj arakennuksessa ja maamekaniikassa
sekä aikaisempaa geoteknistä suunrdtte—
lukokemusta vähintään viiden vuoden
ajalta. ?-petojen suunnittelijalta edel
lytetään lisäksi kokemusta maapatojen
suunnittelusta.

L2 Kuormitukset ja laskenta
tilanteet
Padon eri osia mitoitettaessa otetaan
huomioon rakenteen materiaalien oma pai
no, suotovirtausten aiheuttamat kuormi
tukset (huokospaineet), aallokon ja rou
den aiheuttamat voimat sekä liikennekuorma padon harjalla. Rakennusaikaisia
kuonnia voivat lisäksi olla mm. louhin
tatärinät, Muut ulkoiset kuornat on
otettava laskentoihin mukaan tapauskoh
tai sesti,
Padon vakavuus lasketaan ainakin ra
kennusaikana (vaarallisin tilanne yleen
sä työn päättyessä), normaalissa käyttötilanteessa sekä nopean vedenpinnan las
kun jälkeen (vaarallisin tilanne yleensä
veden laskiessa HW:n tasolta teknisen
NW:n tasolle). Muut kuormitustilanteet
on tarkasteltava tapauskohtaisesti.
Vakavuutta laskettaessa tarkastellaan
sekä padon että padon ja pohj amaan vaka
vuudet.
Padon ja pohj amaan painumat on tar
kasteltava
normaalien
laskutapojen
mukaisesti.
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1.3 Suotovirtausten laskenta
Maepatoj en läpi, ali ja ympäri tapahtu
vat
suotovirtaukset selvitetään
eri
poikkileikkauksissa. Laskennat tehdään
luotettaviksi todettuj a ÄTK-ohj elmia
käyttäen. Erikseen on tarkasteltava pa
toon liittyvien tai padon lävitse tehtä
vien rakenteiden kohdat, mikäli vittaus
teitä niiden kohdalla ei katkaista si
ten, että virtaus on pienempää kuin
ympäröivässä padossa.
Laskelmien avulla määritetään suoto
virtauksen määrä ja virtauskeskittymät
(suurimmat virtausnopeudet ja meksimi
gradientit).

1,4 Vakavuuksien laskenta
Vakavuudet lasketaan eri poikkileikkauk
sissa vähintään kohdan 1.2 mukaisissa
kuormitustilanteissa. Laskenta voidaan
tehdä joko kokonaisvarmuusmenettelyllä
tai osavarmuuskertoimia käyttäen. Koko
naisvannuus määritetään leikkausluj uuden
ja otaksutulla murtopinnalla vallitsevan
leikkausj änrdtyksen suhteena, Käytettä
essä osavarmuuskerroinmenettelyä murto
rajatilassa sovelletaan Pohjarakennus
ohjeita (RIL 121—1988).
Murtorajatilatarkastelua on syytä
täydentää muodonmuutosten tarkastelulla
käyttötilassa ainakin silloin, kun patorakenne koostuu materiaaleista, joiden
maksimilujuus mobilisoituu hyvin erilai
silla muodonmuutosaivoilla (ääritapaus
savisydän/louhetukipenger). Em. tapauk
sissa kokonaisvarmuus- tai murtorajati
latarkastelu saattaa antaa liian edulli
sen kuvan padon vakavuudesta,

1.5 Patojen ifiinimivaatiifiuksia
1.51 Vakavuus
?atoj en kokonaisvakavuuden on pysyvässä
suotovirtaustilassa oltava vähintään
1,5. Rakennustyön loppuvaiheessa ja
äkillisessä vedenpinnan laskussa (HW-NW)
kokonaisvakavuuden on oltava vähintään
1,3.

1.52 Padon kuivavara
N- ja P-patoj en kuivavara (padon harj an
ja HW-tason välinen ero) määräytyy HW: n
suurimman
aikaisen
aallonkorkeuden
perusteella. Kuivavara on oltava vähin
tään kaksi kertaa suurimman aallon kor
keus. Äallon korkeus voidaan alustavasti
laskea yksinomaan vapaan vesialueen pi
tuuden perusteella. Tarkemmassa mitoi
tuksessa otetaan huomioon vallitsevien
tuulten suunta, kesto ja nopeus.
Kuivavaran on kuitenkin aina oltava
vähintään kerran kymmenessä vuodessa
toistuvan pakkasmäärän aiheuttaman rou
den syvyyden suuruinen (yleensä kuivaveren määräävä tekijä).
0-padoissa kuivavara määräytyy vas
taavasti suurimman aallonkorkeuden tai
kerran viidessä vuodessa toistuvan pak
kasmäärän aiheuttaman routasyvyyden pe
rusteella.

1.53 Padon turvavara
P- ja N-patojen turvavaran (tiivistys
osan yläpinnan ja HW-tason erotuksen)
tulee olla vähintään 0,4 m. 0-padoissa
minimivaatimus on 0,3 m. Rakenteen ja
pohj aineen painumavara on lisättävä em,
minimimittoihin.
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halutaan estää jääkuormien verhousta
vaurioittava vaikutus, ei mitoittavana
aallonkorkeutena tulisi käyttää alle 1,5
metriä. Pienempiä lohkareita käytettäes
sä on varauduttava rakenteen ajoittai
seen korjaamiseen.

1.55 Padon harja
P- ja N-patojen harjan leveyden on olta
va vähintään neljä metriä. Leveyttä on
lisättävä 0,5 m, mikäli pato on yli 10 m
korkea ja edelleen 0,5 m jokaista seu
raavaa kymmentä metriä kohti. Alle neljä
metriä korkeiden N-patojen harjan levey
deksi voidaan erillisselvityksen perus
teella hyväksyä 3,5 m. 0-patoj en harj en
leveyden tulee olla vähintään kolme met
riä.
Harjan on oltava koko pituudeltaan
kulkukelpoinen.

1.56 Padon suodatinrakenteet ja
kuivatusj ärj estelmä
Patojen suodatinrakenteet ja kuivatus
järjestelmä on mitoitettava siten, että
ne kaikissa olosuhteissa pystyvät suo
jaemaan tiivistysosan eroosiota vastaan
ja purkamaan padon läpi, ali ja ympäri
suotautuvat vedet sekä tasaamaan mahdol
liset virtausgradienttien huiput. Suoda
tinrakenteiden tulee täyttää asetetut
kriteerit rakeisuuden suhteen ja niiden
vedenläpäisevyyden tulee olla noin sata
kertainen suoj attavaan rakenteeseen näh
den. Kuivatusj ärj estelmän on pystyttävä
läpäisemään yli kynusenkertaisesti las
kunnallinen kokonaissuotovesimäärä.

1.57 Kasvillisuus
1,54 Padon ifiärän luiskan verhous
Padon märän luiskan verhouksen kivi-/
lohkarekoko ja verhouksen paksuus mää
räytyvät suurimman aallonkorkeuden pe
rusteella. Verhouksen laajuus määräytyy
yläveden vaihtelurajojen mukaan. Mikäli

Maapatojen harjalla ja märässä luiskassa
ei sallita lainkaan puustoa. Kuivassa
luiskassa saa olla tyvestä mitattuna
läpimitaltaan korkeintaan 50 iran:n vah
vuisia puita. Tästä vaatimuksesta voi
daan poiketa vain patokohtaisen erillis
selvityksen perusteella.
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1.6 Suunnitteluaineiston arkistointi
Laskelmat ja materiaalitiedot sekä muu
suunnitteluaineisto tallennetaan siten,
että ne ovat myöhermdn käytettävissä
mahdollisia korj austoimenpiteitä tehtä
essä. Päätiedot suunnitelmista arkistoi
daan yhdessä toteutuma-asiakirj ojen
kanssa patoturvallisuusohj een vaatimus
ten mukaisesti.

2 RAKENTAMINEN
2,1 Työnjohto ja valvontahenkilöstö
Työnjohdon ja valvontahenkilöstön tulee
amata riittävä kokemus vaativien maara
kennustöiden suorittarrJsesta ja näistä
tehtävistä vastaavilla henkilöillä tulee
kokemusta
olla
aikaisemmista maapato
töistä
Valvontahenkilöstön ja työnjohdon
tulee olla toisistaan riippumattomia ja
valvontahenkilöstöllä tulee olla oikeus
keskeyttää rakennustyöt milloin olosuh
teet, käytettävät materiaalit tai työmenetelmät poikkeavat suunnitelma-asia
kirjoista
Suunnittelijan on osallistuttava val
vontaan seuraamalla vaativimpien työvaiheiden toteutusta ja tarkastamalla
työmaapöytäkirj at.

2.2 Työn ja ifiateriaalien 1aadun
vd1Ofl ä
Työn valvonta tapahtuu työn suoritusta
jatkuvasti seuraamalla. Työn ja materi
aalien laatua tarkkaillaan vähintään
suunniteLma-asiakirjoj en yhteydessä las
ditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Oh
jelmassa on esitettävä minimivaattuukset
sekä materiaalien tutkimiselle että ra
kenteen valvontakokeille.
Tarkkailukokeista pidetään pöytäkir
jaa, josta on käytävä ilmi kokeiden
ajankohta, tulokset, mahdolliset poik
keamat ja tehdyt korjaukset jne. siten,
että tarkkailukokeiden suorituspaikat
voidaan yksiselitteisesti j älkikäteenkin
määrittää.
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2.3 Työnaikaisten tietojen arkis
tointi
Kaikki laadunvalvontakokeiden tulokset
ja tarkkailurapor-tit kootaan yhteen ja
arkistoidaan. Lisäksi niistä laaditaan
yhteenveto, joka liitetään padon toteu
tuma-asiakirj oihin.
Työnaikaisten mittausten perusteella
laaditaan lisäksi tulospiirustukset,
joista on käytävä ilmi todelliset tehdyt
rakenteet mukaanlukien pohj atyöt sekä
suunnitelmiin mahdollisesti työn aikana
tehdyt muutokset.

3 TARKKAILU
3, 1 Tarkkailuhenkilöstö
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuk
sun osallistuvaa henkilöstöä on selos
tettu luvuissa 5 ja 6. Suositeltavaa on,
että myös vuositarkastuksiin (ainakin P
patojen osalta) osallistuu padon suun
nittelij a tai vastaavan kokemuksen omaa
va henkilö.
Varsinaista tarkkailua suorittava hen
kilöstö on koulutettava patokohtaisesti
siten, että kunkin padon erityispiirtei
sun tulee kohdistettua asianmukainen
huomio,

3.2 Suotovesien tarkkailu
Suotovesiä voidaan tarkkailla huokospai
nemittareiden, pohj avesikaivoj en, sala
oj itusrakenteiden ja kuivatusoj ien avul
la. Tarkkailu tulee kohdistaa erityises
ti tapahtuviin muutoksiin huokospaineis
sa, vedenpinnan korkeuksissa tai virtaavan veden määrässä ja laadussa (väri,
sameus, jne.). Huokosveden paineille,
pohj avesiputkien vedenkorkeuksille j a/
tai ndtatuille vesimärille tulisi padon
rakentamisen jälkeen (viimeistään ensim
mäiseen määräaikaisterkastukseen mennes
sä) asettaa hälytysrajat, joiden ylittä
minen tai alittaminen aiheuttaisi vähin
tään asiantuntijan tarkastuksen.
Erityisiä
tarkkailtavia
kohteita
ovat lähteet, kosteat alueet taustassa,
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kasvillisuuden muutokset (mm. pajujen
runsas kasvu) sekä talvella sulana pysy
vät tai keväällä aikaisin lumettomiksi
tulevat alueet.
Alueilla, joissa alavesi ulottuu
padon helmaan, ei suotovesien määrää
voida yleensä mitata, Suotovesien laadun
selvittämiseksi olisi tarkkailukerrat
ajoitettava siten, että alapuolisessa
uomassa ei esiinny virtauksia.
Suotovirtauksissa esiintyviä keskit
tymiä voidaan selvittää mm. maatutkan
avulla. Tutkan käyttö on suositeltavaa
määrävälein kaikissa maapadoissa. Tutka
tulosten avulla voidaan myös tarkkailulaitteita (huokospainekärkiä, pohj avesi
kaivoja jne.) sijoittaa havaittujen kes
kittymien kohdille ja siten parantaa
valvonnan laatua.

3.3 Rakenteen tarkkailu
Rakenteen tarkkailua voidaan tehdä mit
tauksin (vaaitukset, painumahavainnot
ym.) sekä silmamaäräisesti. Silmämääräi
sen tarkkailun tulee kohdistua ennen
kaikkea tapahtuviin muutoksiin (painau
miin/halkeamiin harj alla tai luiskissa,
verhouksien kuntoon, poikkeuksellisiin
routanousuihin jne.). Padon harjalla
esiintyvät ajourat eivät saa olla yli 50
mm syvät.
Maapadot on pidettävä vapaana kasvil
lisuudesta siten, että mahdolliset muo
donmuutokset voidaan vaivatta havaita.
Erityisesti kuivatusojat on pidettävä
puhtaana.
Padon harjan ja luiskien routimista
on havainnoitava säännöllisesti. Apuna
voidaan käyttää routanousumittauksia,
roudan syvyyden mittauksia ja rakenteen
lämpötilamittauksia.

3,4 Tarkkailutulosten arkistointi
Tarkkailutulokset arkistoidaan ja niistä
tehdään yhteenvedot vuosi- ja määrä
aikaistarkastuksia varten,

4 TYÖPÄDOT
4.1 Suunnittelu
Työpatoj en suunnittelua koskevat samat
vaatimukset kuin pysyvien patojen suun
nittelulle on esitetty. Käyttöaikaisen
vakavuuden tarvitsee kuitenkin olla vain
1,3 (kokonaisvarmuus). Tällöin vaka
vuus on laskettava käyttäen korkeinta
padon käytön aikana esiintyvää vedenkor
keutta ja työnaikaisia liikennekuonnia.

4.2 Rakentaifiinen
Työpatojen rakentamisessa ja rakentami
sen tarkkailussa sekä laadunvalvonnassa
noudatetaan soveltuvin osin varsinaisten
maapatoj en valvontaohj eita.

4.3 Tarkkailu
Työpatoj en tarkkailu tapahtuu pääosin
työmaahenkilöstön toimesta. P-patoon
rinnastettavalla tavalla vaarallisesta
työpadosta on aina laadittava tarkkai
luohjelma. Muista työpadoista erillinen
tarkkailuohj elma on laadittava suunnit
telijan harkinnan mukaan.
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LIITE 14/1

Betonipadoi lie asetettavia
vaatimuksia
1 SUUNNITTELU
1.1 Suunnittelijan pätevyys
Betonipadon suunnittelij alla tulee olla
rakenne- ja patoluokan osoittama riittä
vä koulutus ja tehtävään soveltuva koke
mus betonirakenteiden suunnittelussa.
Betonipadon suunnittelija toimii pää
suunnittelijana tai pääsuunnittelijan
alaisena. Pääsuunnittelija vastaa eri
osapuolten suunnitelmien yhteensovitta
ndsesta.
P- ja N-padot on betonirakenteiden
osalta suunniteltava 1. rakenneluokassa.
Tässä rakenneluokassa suunnittelijan
pätevyyden toteaa rakennusalan henkilöjärjestöjen ja betonialan järjestöjen
nimeämä asiantuntij alautakunta.

1.2 Kuormitukset ja niiden laskenta
Kuonnitukset lasketaan Rakenteiden kuor
mitusohjeiden (RIL 144-1990) mukaan.
Mitoitusvirtaamat ja niitä vastaavat
vedenkorkeudet voidaan laskea liitteen
12 mukaan tilastollisiin havaintoihin
perustuen. Padon pohjalla vaikuttava
noste voidaan laskea suotovirtausanalyy
sin avulla, mikäli pohjakalliosta/-maas
ta on käytettävissä tutkimustuloksiin
perustuvat vedenläpäisevyysarvot. Las
kenta voidaan suorittaa kaksi- tai kol
miulotteisena. Xäytettävän ohjelmiston
on oltava tarkoitukseen testattu ja hy
väksytty. Tarvittaessa tulokset on tar
kistettava mittauksin,

1.3 Kuorifiitusten yhdistely
Yhdistely tehdään kuormitusohjeita ao
veltaen ottaen huomioon samanaikaisesti
vaikuttavien kuormien suuruus kiinnittä
en erityishuomiota eri vedenkorkeuksien
ja jääkuormien yht’aikaiseen esiintymi
seen.
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1.4 Vakavuuksien laskenta
Rakenteella on oltava riittävä kaatumis
ja liukumisvarmuus. Varmuus todetaan
joko kokonaisvarmuusmenetelmällä tai
raj atilamenettelyllä.
Kokonaisvarmuusmenettelyllä tarkas
teltuna varmuutta kaatumista vastaan
voidaan pitää riittävänä, kun se on
> 1,5
normaalissa käyttötilanteessa ja
> 1,3 huoltotilanteessa, jolloin rakenne
on tyhjä ja ilman koneita ja laitteita.
Liukumisvarmuuden pitää normaalissa
käyttötilanteessa olla > 2,0 ja huoltotilanteessa > 1,8. Varmuuksia lasketta
essa käytetään ominaiskuormia,
Rajatilamenettelyä käytettäessä voi
daan liukumis- ja kaatumisvarmuuden
tarkastelu tehdä min. norjalaisia pato
suunnitteluohjeita soveltaen (Forskrif
ter for dammer, Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen 1982).
Vakavuus ja liukumisvarmuus voidaan
myös todeta tarkoitukseen soveltuvia
FEM-mallej a käyttäen.
-

1.5 Vakavuutta parantavien
keinojen käyttö
Padon vakavuuden parantamiseksi voidaan
käyttää esij ännitettyj ä ankkureita,
Ankkurit voivat olla tyypiltään joko
punos- tai tankoankkureita. Tarkoituk
seen soveltuvat vain ns. kaksoissuojatut
ankkurityypit. Mikäli ankkureita käyte
tään normaalin käyttötilanteen vakavuu
den parantamiseen, on niiden jännitys
pystyttävä tarkistamaan käytön aikana.
Tavanomaisia kallioon juotettuja
j änrdtettyj ä tai j ännittämättömiä harj a
teräsankkureita ei oteta huomioon raken
teen vakavuustarkastelussa stabiloivana
tekijänä, ellei niiden pitkäaikaiskes
tävyyttä ja muodonmuutoskykyä sekä ra
kenteiden slirtymäkykyä varmisteta,

Ankkureiden toiminta on pystyttävä
tarkistamaan käytön aikana.
Tavanomaisia salaojia, joiden toimin
taa ei käyttöaikana voi tarkistaa, ei
lasketa mukaan huokospainetta pienentä
väriä tekijänä. Nosteen suuruutta voidaan
tarkkailla rakenteen alle asennetuilla
huokospaineantureilla.

1.6 Materiaalien ominaisuudet
Patorakenteita suunniteltaessa on otet
tava huomioon vesitiiviyden ja pakkas
kestävyyden asettamat vaatimukset ympä
ristöluokkaa määritettäessä. Pääsääntöi
sesti rakenteet kuuluvat ympäristöluok
kaan 1.
Massiivisia rakenneosia suunnitelta
essa on vannistettava, etteivät hydra
taatiolämmöstä aiheutuvat tilavuuden
muutokset vaikuta haitallisesti raken
teeseen. Yleensä tulee pyrkiä käyttämään
alliaislämpösementtejä. Normaalisti ei
ole syytä ryhtyä suojaustoimiin, jos
lämpötilaero pinnan ja rakenteen sisäosien välillä jää < 20 °C.
Tarvittaessa on otettava huomioon
ilman ja sadeveden mukana kulkeutuvien
aggressiivisten ainesosien kalkkiyhdis
teitä liuottava vaikutus.

1,7 Rakenteen toimintatavan valinta
Patorakenne on jaettava liikuntasaumoil
la osiin nmi. perustamisolosuhteet huomi
oon ottaen. Koneistoyksiköt on yleensä
erotettava omiksi lohkoikseen. Betoni
padon liittyminen maapatoihin tai ympä
rystäyttöihin on suunniteltava yhdessä
hankkeen geoteknisen suunnittelijan
kanssa.
Työnaikaiset hydrataaUolanuno n aihe
uttamat tilavuuden muutokset otetaan
huomioon j akamalla rakenne valuosiin ja
valitsemalla osien valujärjestys mahdol
lisimman edulliseksi.

1.8 Suunnitteluaineiston dokumen
tointi
Suunnittelutiedot dokumentoidaan raken
nelaskelmaohjeen mukaan ja tiedot ai

LIITE 14/2
neiston arkistointipaikasta merkitään
toteutuma-asiakirj aluetteboon.

2 TYÖNÄIKAINEN VALVONTA
2.1 Työnjohdon pätevyys
Työmaan betonitöistä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla rakenneluokan
edellyttämä pätevyys sekä yleensä myös
vaikeiden töiden työnj ohtaj an pätevyys.

2.2 Työn laadunvalvonta
Betonirakenteita koskeva laadunvalvonta
hoidetaan betoninormien mukaisesti.
Patoturvallisuuden kannalta oleelliset
asiat on tarkastettava työn edistymisen
mukaan. Tarkastuksista on pidettävä
päiväkirj aa tarvittavassa laajuudessa.
Seurattavia ja dokumentoitavia asioita
ovat mm. pohjakallion/-maan laatu ja
vedenläpäisevyys, mahdollisten esij änni
tysankkureiden jännitys, valettuj en
rakenteiden lämpötilan kehitys jne.

2.3 Työnaikaisten tietojen
dokumentointi
Työnaikaisista laadunvalvontakokeista
sekä pidetyistä katselmuksista laaditaan
yhteenveto, joka liitetään käyttöönotto
tarkastusasiakirj oihin. Laadunvalvonta
tiedot arkistoidaan toteutuma-asiakir
jojen yhteyteen.

3 KÄYTÖN AIKAINEN TARKKAILU
Käytön aikana patoturvallisuuden kannal
ta merkittäviä tarkkailukohteita ovat
mm. salaoj ien ja ankkureiden toiminta,
esiintyvien vuotoj en määrä ja laatu sekä
niissä tapahtuvat muutokset.
Vesiteiden ja vedenalaisten rakentei
den tarkastuksia tehdään mahdollisuuksi
en mukaan huoltoj en ym. aikana, jolloin
rakenteet ovat näkyvissä. Tarkastuksis
ta pidetään pöytakirjaa ja ne liitetään
määräaikaistarkastusten aineistoon. Tar
vittaessa käytetään sukeltaj aa.
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LIITE 15/1

Juoksutusluukuille asetettavia
vaatimuksia

1 TERÄSRAKENTEET
Luukun teräsrakenteiden suunnittelussa
on noudatettava Teräsrakenteiden suun
nitteluohj ette SFS 3200 ottaen huomioon
käyttäolosuhteet materiaalien luj uusvaa
timuksissa.
Kuormitukset on otettava huomioon
Rakenteiden kuormitusohjeiden (RIL 1441990) mukaisesti.

Voitelulaitteet 2
Luukun voitelun tulee olla helposti ja
turvallisesti tehtävissä ja luukun toi
minnasta vastaavan on huolehdittava
siitä, että tarpeelliset voitelut teh
dään hoito-ohjelman mukaisesti,
Koekäyttö:
Koneiston toiminta tulee varmistaa tar
vittaessa koekäytöllä.

2 KONEISTO
Ylikuormituksen estolaitteet
Jos rakenne on sellainen, että koneisto
tai luukku vaurioituu ylikuomitustilan
teissa, koneistossa tulee olla varolaite
vaurion välttänd seksi sekä sille asianmukainen hälytys.

3 SÄHKÖLÄITTEET
Sähkölaitteiden suunnittelussa ja käy
tössä on noudatettava sähköturvallisuus
määräyksiä.

Rajakatkaisijat:
Vinoonmenon esto:
Luukkuj en vinoonmeno on estettävä joko
mekaanisesti tai sähköisesti. Jos toi
mintaa häiritsevää vinoonmenoa esiintyy,
koneistossa tulee olla anturi, joka
toteaa sen sekä järjestelmä, jolla luuk
ku voidaan oikaista.
Xetjujen toiminta:
Jos voima itse luukkuun välitetään ket
juilla, on vannistettava ketjujen ja
kelauslaitteiden toiminta myös talviolo
suhteissa.
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Koneisto tulee olla varustettuna varma
toimisilla rajakatkaisijoilla, jotka
pysäyttävät liikkeen luukun ääriasen
noissa ja tietyissä erikoistilanteissa.
Lännitys:
Jos luukun käyttö on tarpeellista myös
pakkaskautena,
luukku ja sen pielet
tulee yleensä varustaa U’ tyksellä.
Jos koneistot ja sähkölaitteet vaativat
lämpimän konehuoneen tai käyttökeskuk
sen, niissä on oltava toimiva lärrunitys.
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Luukun asentotieto:
Luukun käyttäjällä tulee olla luotettava
tieto luukun asennosta.
Varoituslaitteet:
Jos luukun yllättävä aukaisu aiheuttaa
vaaraa ihmishengelle, avauksesta on
varoitettava sireenillä tai vastaavalla,

4 KAYTTO JA HUOLTOOHJEET
Luukulle on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka on säilytettävä asianmukaisesti.

5 VÄRANOSTOJÄRJESTELMÄ
P-padot ja N-padot:
Luukulla tulee olla varsinaisen nostojärjestelmän lisäksi varanostoj ärj es
telmä, jonka nostoajan on oltava riittä
vän lyhyt padon pelivara-aikaan nähden.
Pelivara-aika on se aika, jonka kuluessa
jokin häiriö tai vaurio voi johtaa vaa
ralliseen tilanteeseen. Se voi olla esi
merkiksi veden nousuaika HW:sta hätä
HW: hen. Varanostoj ärj estelmän tulee
olla sellainen, että luukku sähkökatkon
sattuessa saadaan aukaistua,
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LIITE 16/1

Vahingonvaaraselvityksen tulvatulosten esittäminen

Kunkin selvitetyn, lasketun tai malli—
kokeesta mitatun tulvatapauksen tiedot
tulee
esittää
karttapiirroksena
(1:20 000) ja poikkileikkauksittain tau
lukoituna vedenkorkeus- ja virtaamatie
toina tulvan eri vaiheissa.

-

-

kunkin poikkileikkauksen vedenkorkeus
(W), virtaama (Q) ja vedennopeus (v)
eri ajanhetkinä tulvan aikana
yhteenvetotaulukko, johon on merkitty
kunkin poikkileikkauksen
lähtövirtaama (m3 /s) ennen tulvan
alkamista
ylivirtaama (m3/s)
ylivirtaaman tapahtumisaika tuntei
ne murtumahetkestä
lähtövedenkorkeus (+m) ennen tulvan
alkua
ylivedenkorkeus (+m)
ylivedenkorkeuden saavuttamisaika
tunteina murtumahetkestä
tulvaveden suurin nousukorkeus (m)
uoman kohdalla eli ylivedenkorkeu
den ja lähtövedenkorkeuden erotus
maksimivedennopeudet fm/s).
--

Tulvakartta

--

--

Karttapiirroksessa tulee esittää:

-

-

-

-

tulvan huipun kulkualue ylinnän vedenkorkeuden raj aviivana
tulva-alueen rajat puolen tunnin sekä
tunnin kuluttua murtuinasta
tulostettujen poikkileikkausten
sijainti ja tunnusnumero
ylimmän vedenkorkeuden ajankohta
tunteina murtumasta lukien kunkin
merkityn poikkileikkauksen kohdalla.

Tulvakartan voi laatia esimerkiksi
peruskartan peitepiirroksena käyttäen
karttapohj ana peruskartan korkeuskäyrä
elementtiä, joka on kuultopaperilla.
Peitepiirros on varustettava kohdistus
ja paikannusmerkinnällä.

--

--

-

-

--

Edellä mainitut taulukoidut tulvatie
dot tulee liittää tulvakartan yhteyteen
niin, että kutakin poikkileikkausta kos
kevat tulvatiedot ovet helposti luetta
vissa. Tulvakartan tietojen havainnol
listainiseksi voi tilan salliessa osan
taulukoiduista tiedoista siirtää peite
piirrokselle.

Taulukoidut tulvatiedot
Tulostettuj en poikkileikkausten tulvatiedot tulee esittää taulukkoina seuraa
vasti:
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Kuvassa 1/16 on esitetty esimerkki pei
tepiirroksena laaditusta tulvakartasta.
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®— poikkileikkauksen

numero

aika, jolloin vedenkorkeus saavuttaa suurimman korkeuden
poikkileikkauksessa murtuman alusta lukien

i.d’L— ylin vedenkorkeusköyrö murtuman alusta lukien
tOh-%
puolen ja yhden tunnin vedenkorkeuskäyrät
murtumon alusta lukien

Kuva 1/16.

Vahingonvaaraselvityksen tulvakartta
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LIITE 17/1

Jätepatosortuman terveys- ja
ympäristövaikutusten arviointi *)

1

YLEISTIEDOT

Altaan täytön aloitusvuosi
Altaan täytön lopetusvuasi
(jos tiedossa)
Arvioitu jätteen maksiminäärä
altaassa (m3
Keskimääräinen nestemäisen
määrän kasvu vuodessa (m3)

j ätteen

Prosessiveden uudelleen
kierrätys (%)
Altaan tilavuus (m3)
Nestemäisen jätteen osuus
jätealtaan tilavuudesta

(%)

Onko allas jätevesitarkkailun
piirissä

Eri aineet (pitoisuudet ja määrät) altaasta
ulosjohdettavassa jätevedessä (esim. jäte
tai suotavesien velvoitetarkkailun uustrrunan
vuosiyhteenvedon mukaan):

*) yksityiskohdat tarvittaessa eri liitteinä
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LIITE 17/2

2

SELVITYS JTYEEN LAADUSTA ALTAASSA

2,1 Padotun aineen laatu terveydelle
vaarallisten aineiden osalta:

Haitalliset
tai vaaralliset aineet

Selostus
tölle:

Syntytapa
esim,
prosessi

ja ympäristölle haitallisten tai

Määrä/
pitoisuudet

padottuj en aineiden

Sijoitusaj ankohta/
sijoitustapa

Mahdollisessa
patosortumassa
ympäristöön
huuhtoutuvien
aineiden osuus
(%) kokonais
määrästä

vaarallisuudesta terveydelle ja ympäris

2.2 Muut mahdolliset aineet jätealtaassa:
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LIITE

17/3

2.3

Kemialliset

ja

biologiset

määritykset

padotusta

jäteaineesta

tehdä tarpeen mukaan, jos jätepatoon liittyviä
yinpäristöriskejä ei voida muilla keinoilla arvioida)
tyksiä

tulee

(määri

terveys-

ja

1) pH-azvo
2) sähkänjohtavuus
3) kokonaistyppipitoisuus
4) kokonaisfosforipitoisuus
5) kemiallinen hapenkulutus (CODcr)
6)

raskasmetallit

7)

mahdolliset
aineet

tai

orgaaniset

haitta-

aineryhmät

8) akuutti myrkyllisyys vesikirpuille
Daphnia magna EC50 (24 tai 48 h)

3 SELVITYS PADON SORTUMASTA AIHEUTUVASTÄ VÄÄRÄSTÄ (mikäli j ätepadolle on
tehty sortuman tulva-aaltolaskelmat tai mallikokeet, on käytettävä hyväk
si niiden tuloksia kohdissa 3 ja 4)
3.1 Peruskarttakopiolla esitettävä jäteaineen leviämispiirros mahdolli
sessa sortumassa ja leviämisalueen riskikohteet
3.2 Padon sortumasta aiheutuva vaara ihmishengelle, terveydelle, ympäris
tälle tai omaisuudelle (jos on useita mahdollisia sortumareittejä, niin
selvitykset niistä erikseen)
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Sortuman reitillä olevat pintavesialueet,
niiden valuxna-alueet,
3.3
pohj avesialueet, niiden muodostumisalueet, pintavesiottamot, pohj avesi
ottamot, talouskaivot tai muut vastaavat riskikohteet (jos on useita
sortumareittej ä, selvitykset niistä erikseen)

3.4 Jäteaineen vaikutukset vesistöön ja ympäristöön mahdollisessa pato
sortumassa (esim. hajuhaitat, esteettiset haitat, happivaj aus, kalakuole
mat; jos on useita sortumareittejä, selvitykset niistä erikseen)
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ENNA}G(OTOIrPiTEET JÄ VAPÄUTUMIN RISK1KOHTEID1 SUO JELUUN MAFDL
4
LISESSA SORTUMASSÄ
(selvitys voi sisältää esim. 1) tiedot ojastoista,
maaston laaksomuodostelmista yms., joihin jätteiden leviäminen voidaan

pysähdyttäa
a joista sortuman jite voidaan kerätä, 2) suunnte1mär ja
materiaalit tilapäisten patojen rakertamiseen sopiviin maastokohtiin
tai ojien katkaisu padolla lätteen leviämisen estainiseki ja ) suoa
vallit riskikohteiden ympärille)

5
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LIITE 18/1

P-padon kohdesuunnitelma ja onnetto
muustilanteisiin varautuminen

1 KORDE$UUNNITELMÄN YLEINEN
RAKENNE 3A LAATIMINEN

Kohdesuunnitelman liitteenä ovat:

kaaviopiirros hälytysyhteyksistä (P0)
viranomaisten hälyttäminen
väestön hälyttäminen
padon omistajan henkilöstö (P0)
kalustoresurssit (P0 ja PV)
kartta (1:20 000) patoalueesta, tieyhteyksistä ja korj ausmateriaalinotto
paikoista (P0).
-

--

Kohdesuunnitelman laativat paloviran
omainen ja P-padon omistaja tai haltija
yhteistyössä. Kohdesuunnitelman yleinen
rakenne voidaan esittää seuraavasti.
Kohdesuunnitelman osat (P0 = padon omis
taj a tai haltija, PV = paloviranomainen)
1) Vahinkouhkan kuvaus (P0)
yleisselostus padosta ja vesistöstä
vahingonvaaraselvityksen tarkastelu
-

-

2) Tiedonsaanti tapahtumasta (P0 ja PV)
3) Vesistöön ja vesirakenteisiin kohdis
tettavat toimenpiteet ja patovaurioiden
korjaus (P0)
4) Onnettomuuden torjuntaan tarvittavat
henkilö- ja kalustoresurssit
padon omistajan (P0)
muut (PV)
-

--

-

-

-

Tällainen kohdesuunnitelma sisältäisi
patoturvallisuusasetuksen 4 §:ssä tar
koitettuja selvityksiä ja toimenpidesuunnitelmia. Se on paloviranomaisen
hallussa ja sen jäljennös on padon tur
vallisuuskansiossa. Lisäksi paloviran
omaiselle on toimitettu operatiivinen
kartta vahingonvaaraselvityksen tulok
sista (vrt, luku 7).
Kohdesuunnitelmassa määriteltävä
toiminta voi tapahtua pääpiirteissään
kuvan 1/18 mukaisesti, Kohdesuunnitelman
tarkempaa sisältöä on selostettu seuraa
vissa kohdissa,

-

5) Onnettomuuden
materiaali (P0)

torjuntaan

tarvittava

6) Niuut ennakkotoimenpiteet padosta
aiheutuvan onnettomuuden varalta (P0 ja
PV)

7) Selvitys jätepadolla padotun aineen
laadusta ja määrästä ja siitä aiheutu
vasta vaarasta (P0)

8) Pelastustoiminta
teessa (PV)

onnettomuustilan

2 VÄHINKOURKAN KUVAUS
Padon omistaja tai haltija laatu
koh
desuunnitelman alkuun lyhyen yleisku
vauksen padosta ja siihen liittyvästä
vesistöstä. Kuvaus tulee rajoittaa nii
hin seikkoihin, joiden tuntemisella on
olennaista merkitystä onnettomuustilan
teissa.
Tähän kohtaan sisältyy myös padon
omistajan yleisselostus vahingonvaara
selvityksen olennaisista tuloksista.
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LIITE 18/2
VAURION HAVAITSE21INEN

Vakavat vauriot

Ilmoitus

havainnoista

Vähäiset vauriot

\1/
ALUEHÄLYTYSKESKUS
mahdollinen auto
maattinen vaurion
ilmoitusj ärj estel
min valvontapiste
on sijoitettu alue—
hälytyskeskukseen

vakavat
•••••••]

Lvähset

P.DON

OMISTAJA

vauriot

vauriot

Tilanteen tarkistus
Kiireisten pelastus- ja korj austoimien käynnistäminen
Välittomasti uhanlaisen väestön hälyttäxninen ja suoj aväistö
Toimintaorganisaatioiden hälyttäminen

1
Vaurion ja siitä aiheutuvan vaaran yksityiskohtaisempi arviointi
Pelastus- ja korjaustoimien johto
- paloviranomainen
- padon omistaja
- johtoelin tilanteen edellyttämässä kokoonpanossa
- asiantuntijat
Ihndshengelle vaaraa
aiheuttavat vauriot

Muut vauriot
-

Vaarassa olevan väestön ja
omaisuuden pelastaminen sekä
vesistöön tai vesirakentei
sun kohdistuvat välittömät
hätätoimenpiteet (?TL 11 §
2 moni) vahinkoj en torj uniseksi ja rajoittamiseksi

1

Väestön hälyttändnen
- ulkohälytin padolla
- radio
- poliisi ja palokunta
Suojaväistö (väestö, karja)
Omaisuuden suoj aandnen ja
siirto turvaan
Alueen eristäminen
Liikenteen ohjaus
Tiedottaminen
Veden pumppaus
jne.

Kuva 1/18
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Korj aussuunnitelma
‘JI

Muiden vaarantorj unta kuin
välittömmen hätätommen
piteiden edellyttämien
poikkeuslupien hakeminen
(vesilain muutos 605/82,
21 luvun 19 §)

Poikkeusluvan mukaiset
korj aukset ja tarvittavat
varinistustoimenpiteet
(altaan tyhj ennys,
patojen avaaminen tai
sulkeminen,
jne.)

Kohdesuunnitelmassa määriteltävä toiminta

3 TIEDONSAANTI TAPAHTUMASTA JÄ
TÄRKISTUKSET
Padon omistaja tai haltija selvittää
paloviranomaisen kanssa, miten tieto
padon vauriosta, onnettomuuden uhasta
tai onnettomuudesta voi ilmetä ja miten
se välitetään paloviranomaisille (alue
hälytyskeskus ja palokunnat), säännöste
lyn suorittaj ille (piirivalvomot ja pa
donhoitajat), padon haltijalle (vastuu
henkilöt), vesi- ja ympäristöviranomai
selle (vesi- ja ympäristöpiiri ja asian
tuntijat), keskeisille veden ja vesistön
käyttäjille (vedenottamot ja padot ala
puolisessa vesistössä) ja tie- sekä lii
kenteenvalvontaviranomaisille f vaarantu
vat sillat, tielaitos ja poliisi).
Tässä kohdassa selvitetään myös mitä
tietoja ilmoituksen tekijöiltä tulee
erityisesti kysyä ja miten tietojen
tarkistus tapahtuu. Kohdan tiedot tulee
esittää myös hälytysyhteyskaavion muo
dossa, mikä voi olla kohdesuunnitelman
liitteenä (tietojen päivityksen helpot
tamiseksi). Padon hoitohenkilökunnalla
tulee olla erikseen ohjeet hälytyksen
antamisesta. Jatkuvasti päivystävillä
säännöstelyn piirivalvomoilla on tässä
keskeinen tehtävä.

4 VESISTÖÖN JA VESIRAKENTEISIIN
KOHDISTETTAVÄT TOIMENPITEET JA
PÄTOVAURION KORJAUS
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ja vaikutukset on esitettävä. Samoin on
esitettävä,
missä kohdassa ja miten
hätätoimenpiteitä, kuten padon aukaise
mista ja uoman sulkemista tai kääntä
mistä voi suorittaa, ja kuka sellaisia
toimenpiteitä saa tehdä (PTL 11 §).
Hätätoimenpiteiden suorittamisessa tar
vittava kalusto ja materiaali sekä nii
den käyttämisessä tarvittava asiantun
temus ja pelastushenkilöstön perehdyt
täminen ennakolta tehtävään on myös
määriteltävä.
Täyttö- ja tyhj ennysj uoksutuksen sää
dön suorittaminen on voitava tehdä heti
hälytyksen tapahduttua. Tätä varten on
huolehdittava, että aluehälytyskeskuk
sesta voidaan välittömästi antaa tapah
tumasta ilmoitus säädön suorittaj alle,
kuten voimalaitokselle, kaukosäätökes
kukseen (esim. piirivalvomo) tai padon
hoitaj alle. Tarvittavan säädön tekota
vasta padon omistaja antaa ennalta oh
j eet, sekä selvittää suunnitelmassaan,
millainen säätö tehdään ja millaisia
seurauksia lupaehdoista mahdollisesti
poikkeavalla säädöllä vesistössä on.
Samoin tulee esittää, keille vesistössä
alempana sijaitseville vesistön säännös
telijöille onnettomuudesta ja tehtävistä
säätötoimenpiteistä on samanaikaisesti
ilmoitettava.
Padon omistaj ari tulee myös antaa koh
desuunnitelmassa alustavia ohjeita pato
vaurion korj austoimenpiteistä. Patovau
rion tilapäinen korjaus voi tapahtua
muun muassa seuraavia korj ausmenetelmiä
käyttäen:
-

Padon omistajan tai haltijan on selvi
tettävä kohdesuunnitelmassa toimenpitei
tä, joilla patomurtuman tapahduttua tai
sellaisen uhatessa on välittoma sti mah
dollista estää tai rajoittaa onnettomuu
desta muutoin seuraavia vahinkoja. Kysy
mykseen tulevia toimenpiteitä ovat olo
suhteiden mukaan patovaurion korj aarni
nen tai sen laajenemisen estäminen tai
hidastaminen korj austoimenpitein ja
täyttö- ja tyhj ennysjuoksutusten säätö.
Kohdesuunnitelmassa on esitettävä,
voidaanko vettä johtaa hätätoirnenpitein
toisaalle.
Erilliset rakenteita muutta
vat toimenpiteet ja niiden edellytykset

-

vauriokohdan sulkeminen paikalle kul
jetetulla louheella,
hiekkasäkeillä
ym. raskailla kappaleilla ja materi
aalilla tai padon harjasta vauriokoh
dan vierestä irroitettavalla materi
aalilla
vauriokohdan suojaus suodatin- ym.
kankailla, jotka estävät sen päälle
kasatun materiaalin kulkeutumista

-

-

-

vauriokohdan tiivistys padon märkään
luiskaan levitettyjä pressuja ja kel
muj a hyväksi käyttäen
vaurioituneiden j uoksutusaukkoj en
sulkeminen seteillä, neuloilla, le
vyillä tms, sekä
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betoni- tai maarakenteiden tukeminen
tekemällä paino- ja tukipenkereitä.
-

Patovaurion ensi vaiheen korjaustoi
menpiteet saattavat olla kiireellisiä.
Tarvittava nopeus voi tietyissä tapauk
sissa olla saavutettavissa vain palo
viranomaisen ja sen käyttöönottaman
kaluston avulla. Tarvittavan kaluston
saaminen on taman vuoksi otettava huomi
oon myös kohdesuunnitelmassa ja palokun
ta on riittävässä määrin perehdytettävä
padon hätäkorj austoimenpiteisiin.

5 ONNETTOMUUDEN TORJUNTAAN
TARVITTAVAT HENKILÖ- JA KALUSTO
RESURSSIT
Padon omistajan tai haltijan tulee esit
tää tiedot käytettävissä olevasta henki
löstöstään kuten henkilöiden määrä ja
työtehtävien mukainen laatu sekä toimi
paikat. Vastuuhenkilöiden osalta tulee
esittää nimi, asiantuntemuksen ala,
kotiosoite ja hälytysyhteydet. Muuttuvat
tiedot on suunnitelman päivittämisen
helpottamiseksi syytä esittää liitteis
sä
Padon omistaja tai haltija selvittää
myös, mitä kalustoa kuten kai’mkoneita,
telapuskutraktoreita, pyöräkuormaaj ia,
koneiden kulj etusalustoj a, maansiirto
autoja, ajoneuvonostureita sekä injek
tointikalustoa ja -materiaalia alusta
vien ohjeiden mukaiset korjaustoimet
edellyttäisivät ja mitä sellaista kalus
toa padon omistajalla on, Sellaisen
ulkopuolisen kaluston luetteloinnista ja
luettelotietoj en ylläpidosta huolehtii
padon omistaj an avustuksella paloviran
omainen. Päivityksen vuoksi muuttuvat
tiedot tulisi esittää suunnitelman liit
teenä.

6 ONNETTOMUUDEN TORJUNTAAN
TARVITTAVA MATERIAALI
Padon
omistajan
tai haltijan
tulee
huolehtia,
että patovaurion korj austa
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varten on padon läheisyydessä varastoi
tuna tai muuten saatavissa louhetta tai
luonnonkiviä, Louhevaraston tai kivien
ottopaikan tulee sijaita niin, että
korjaustoimet on mahdollista aloittaa
missä tahansa padon harj alla tunnin
kuluessa kuonnauksen alkartdsesta.
Saatavilla olevan louheen tai kivien
kokonaismäärä tulee olla
3 H3 [m3],
missä H on padon suurin korkeus metrei
nä. Yhden patoaltaan patoja varten ei
tätä materiaalia kuitenkaan tarvitse
varata enempää kuin 2 000 irto-m3
Lou
heen keskimääräisen lohkarekoon tulee
olla vähintään 0,1 m3 tai luonnonkivien
välntään 0,2 m3, suurimpien lohkareiden
tai kivien koon ollessa enintään 1 m3 n
luokkaa, minkä suuruisen lohkareen 10
tonnin pyöräkuormaaja vielä pystyy kuor
maamaan,
Mikäli edellä tarkoitetulla ajoetäi
syydellä padosta ei ole saatavissa tii
vistämiseen soveltuvaa materiaalia
(esim. moreenia), myös sitä on varastoi
tava vastaava määrä kuin louhetta. Soran
ja hiekan hankkimista varten tulee olla
tiedot yhteistoimintasuunnitelman koh
desuunnitelmassa.
Kohdesuunnitelmassa onnettomuuden
torjuntaan ennakolta varattavasta mate
riaalista on esitettävä kartta louheen
ja moreenin ottopaikoista, Karttaan on
merkittävä tiet ja nousukohdat, joita
pitkin materiaali on padolle kuljetetta
vissa, Lisäksi tulee selvittää korjaustoimenpiteisiin tarvittavien muiden
materiaalien, kuten suodatinkankaan
saanti,

7 MUUT ENNAKKOTOIMENPITEET PADOSTA
AIHEUTUVAN ONNETTOMUUDEN VARALTA
Mikäli padon alapuolella mahdollisella
vahinkoalueella asuu väestöä niin lähel
lä patoa, ettei sen hälyttämistä ehdit
täisi palo- ja pelastustoimen järjeste
lyin tehdä riittävän ajoissa, erityis
vaara-alueella tulee olla järjestelmä,
jolla hälyttäiuinen ehditään ajoissa
tehdä. Erityisvaara-alueen ohj eellinen
aikaraj a on kaksi tuntia patosortumasta.
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Sellaisen j ärjestelmän tarpeen selvittää
paloviranomainen ja johtopäätös tulee
esittää kohdesuunnitelmassa. Palo- ja
pelastustoimesta annetun lain mukaan
paloviranomainen voi määrätä tarpeelli
set laitehankinnat.
Mikäli kyseiselle alueelle ei muista
syistä johtuen (ks. sisäasiainministeri
ön ohje 30.4.1979 paikallisesta hälytys
järjestelmästä, SM: n pelastusosaston
julkaisu 5/1979) ole tarpeen rakentaa
hälytysjärjestelmää, on järjestelmän
rakentaminen padon omistaj en asia. Jär
jestelmään kuuluvat hälyttimet tulee
voida käynnistää tarvittaessa sekä pa
dolta, ao. kaukosäätökeskuksesta että
aluehälytyskeskuksesta. Hälytysj ärj es
telmän suunnittelussa voidaan käyttää
hyväksi sisäasiainministeriön edellä
mainittua ohj etta paikallisesta hälytys
järjestelmästä. Tarkoitetun erityishäly
tysj ärjestelmän toiminta tulee selvittää
kohdesuunnitelmasa.

9 PELASTUSTOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA
Paloviranomainen laatu
kohdesuunnitel
maan selvityksensä pelastustoiminnasta
P-padon onnettomuustilenteessa, Selvitys
koskee niitä lisä- ja erityisjärjestely
jä, joita pelastustoiminta pato-onnetto
muustilenteessa saattaa edellyttää.
Sellaisia erityisjärjestelyjä, joihin
pelastuspalvelun perussuunnitelmassa
kunta- ja tarvittaessa myös yhteistoi
minta-aluetasolla tulee viitata, voidaan
tarvita muun muassa seuraavissa kysymyk
sissä:
pelastuspalveluun osallistuvien vi
ranomaisten ja yhteisöjen tehtävien
määrittely
kuntien välinen yhteistoiminta ja
avunanto
johtaminen onnettomuustilanteessa
viestitoiminta
sairaanhoito ja ympäristöterveyden
huolto
huoltotoiminta (muonitus, tilapäisma
j oitus, materiaalihuolto, huoltotar
vikkeiden saanti)
väestön hälyttäminen (varoittaminen,
suojaan siirtymisen ohjaus ja evaku
ointi)
tiedottaminen onnettomuustilanteessa.
-

-

-

-

-

8 SELVITYS JÄTEPÄDOLLÄ PÄDOTUN
AINEEN LAADUSTA JA MRÄ$TÄ
JA SIITÄ ÄIHEUTUVÄSTÄ VÄÄRÄSTÄ
Padon omistaj en tai haltij en tulee tehdä
kohdesuunnitelmaen arvio j ätepatosortu
man terveys- ja ympäristövaikutuksista
ja vaaran torjumiseksi tarvittavista
toimenpiteistä. Esitettävät seikat käy
vät tarkexruidn ilmi liitteenä 17 olevasta
mallilomakkeesta, joka täytettynä sovel
tuu kyseiseksi selvitykseksi (vrt, kohta
7.14).

-

-

-

Mainittu suunnittelu tapahtuu sisä
asiainministeriön ohjeiden mukaisesti.
Suunnittelun lähtökohtana on P-padon tai
useiden peräkkäisten P-patojen vahingon
vaaraselvitysten tulokset, jotka määrit
televät vakavimnan mahdollisen onnetto
muustilanteen.
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Yhteenveto patoturvail isuus
menettelyistä

SUUNNITTELU
pääsuunnitteiljan johdolla
ja vastuulla
padon luokan selvitys
hydrologinen mitoitus
tarvittaessa vahingon
vaaraselvitys
rakenteiden suunnittelu
-

-

-

-

-

-

PATO1’tiRVALLISUUSK)SIO
lähetetään yhdessä tarkkailu
ohj elmaesityksen kanssa
kolmena kappaleena vesi- ja
ympäristöpiiriin
puuttuvilta osin kansio
täydennetään käyttöönotto
tarkastuksen valmistumisen
yhteydessä
kansio pidetään ajan tasalla
täydentäen sitä määräaikais
tarkastusten ja erityistilan
teiden yhteydessä
-

-

-

-

-

rakentamisen aloittamisen

ajankohdasta ilmoitus vesija ympäristöpiirille
hyvä rakentamistapa ja
laadunvalvonta
PATO-ONNETTOMUUDEN TORJUNTA

KÄYTTööNOTOTIRKAS’flJS
-

-

-

-

alkaa ilmoituksella raken
nustöiden aloittamisesta
vesi- ja ympäristöpiirille
selvitetään kaikki padon
turvallisuuteen vaikuttavat
seikat
vähintään yksi maastotarkastus ennen veden tai
muun padotettavan aineen
noston aloittamista
loppulausunto ja kelpoisuus
esitys

TURVALLISt3USTARIGCAILUOHJELMA
ehdotus vesi- ja ympäristöpiiriin kolmena kappaleena
P-pato 3 kk ja muut 2 kk
ennen käyttöönottoa
varsinainen tarkkailu
vuosi- ja määräaikaistarkas
tukset
P-padon ohjelman hyväksyy
vesi- ja ympäristöhallitus,
N-, 0- ja T-padon ohjelman
vesi- ja ympäristöpiiri
-

-

-

-
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JA SIIBEN VARAUTUMINEN
P-pato (ennen veden tai muun
padotettavan aineen noston
aloittamista):
vahingonvaaraselvitys
(padon omistaja tai
haltija)
muut PTL 9 §:n ja PTÄ 4 §:n
mukaiset selvitykset ja
toimenpidesuunnitelmat
(padon omistaja tai haltij a)
kohdesuunnitejina
(paloviranomainen ja padon
omistaja tai haltija)
-

-

LIITE 20/1

Käsiteluettelo selityksineen

ASIAKIRJOJA

Toteutuma- asiakirjat

Padon toteutuma-asiakirj at ovat padon kelpoi
suuden selvittämiseksi ja padon kunnossapidossa
tarvittavat keskeiset suunnittelu- ja rakenta
misasiakirjat, jotka on esitetty liitteessä 3.

Tuxvallisuuskansio PTL 5 § ja
PTÄ 2 §

Padon turvallisuuskansio on asiakirjakokoelma,
johon tulee koota patoturvallisuuden kannalta
merkityksellinen aineisto, joka on määritelty
PTÄ 2 §:ssä.

Turvallisuustarkkailuohjelma
PTL 6-7 §

Padon turvallisuustarkkailuolij elina on asiakir
ja, joka määrää miten kaikkia patoturvallisuu
teen vaikuttavia seikkoja on tarkkailtava ja
määräaj oin tarkastettava. Tarkkailuohj elman
laatimisesta voi vesi- ja ympäristöhallitus
antaa tarkempia ohjeita.

Vahingonvaaraselvitys FIl 9 §
1 mom. ja 3 mcm.

Vahingonvaaraselvitys on arvio vahingonvaaras
ta, jonka pato onnettomuuden sattuessa aiheut
taa erityisesti padon alapuolella asuvalle
väestölle ja siellä olevalle omaisuudelle.
Vesi- ja ympäristöhallitus voi määrätä, milloin
siihen on aihetta, padon rakennuttajan, omista
jan tai haltij an hankkimaan tai laatimaan va
hingonvaaraselvityksen. Vesi- ja ympäristöhal
litus voi antaa tarkempia ohjeita selvityksen
laatindsesta.

Vahingonvaarasel
vityksen tulokset
PTL 9 § 1 mom.

Vahingonvaaraselvityksen tulokset on yhteenveto
selvityksen mukaisesta vahingosta, sen laaj uu
desta ja aikataulusta, ja se muodostaa pohjan
paloviranomaisen kohdesuunnitelmalle. Tulokset
on padon rakennuttajan, omistajan tai haltijan,
joka on selvityksen hankkinut, toimitettava
vesi- ja ympäristöhallitukselle ja -piirille,
lääninhallitukselle, aluepalopäällikölle sekä
kunnan paloviranomaiselle.

Padon omistajan
selvitykset ja
toimenpidesuunnitelmat
onnetto
muuden varalta
PTL 9 § 2 mcm.
ja PTÄ 4 §

Padon omistajan ko. selvitykset ja suunnitel
mat, jotka on lueteltu PTÄ 4 §:ssä, ovat palo
viranomaisen kohdensuunnittelun perusteita.

-

-
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Yhteistoimintasuunnitelma,
(palo- ja pelas
tustoimen)
PPL 7 §, PPA 6 §
ja PTL 9 § 2 moni,

Palopäällikön tulee kunnassa laatia toiminnal
linen kokonaissuunnitelma, joka sisältää ma.
yleiset perusteet toiminnan järjestämisestä eri
onnettomuustilanteissa ja perustiedot erityisen
vaaran alaisista kohteista, Lääninhallituksen
on yhdessä kuntien viranomaisten kanssa laadit
tava suunnitelmat yhteistoiminta-alueen puit
teissa tapahtuvasta avun antamisesta ja muusta
yhteistyöstä myös muiden viranomaisten, yhtei
söjen ja yksityisten mahdollisuuksista osallis
tua saimnutus- ja pelastustoimintaan, Kuntien ja
yhteistoiminta-alueiden yhteistoimintasuunni
telmissa otetaan P11 9 § 2 momentissa tarkoi
tetut padot huomioon vaarakohteina

Kohdesuunnitelma
PPÄ 6 § ja PL
9 § 2 moni.

PTL:n 9 § 2 momentissa tarkoitetun padon onnet
tomuuden osalta paloviranomaisen johdolla laa
ditaan yhteistoimintasuunnitelmaan liittyvä
kohdesuunnitelma padon omistajan PTL 9 §:ssä ja
PTA 4 §: ssä tarkoitettuj en selvitysten ja suun
nitelmien perusteella.

HYDROLOGISIA KÄSITTEITÄ
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Ylivesi, HW

Ylivesi on tietyn aikaj akson ylin vedenkorkeus.
Yleensä sillä tarkoitetaan yhden vuorokauden
aikana esiintyvää ylivedenkorkeutta (joko vrk
keskiarvoa tai kerran vuorokaudessa havaittua).
Vedenkorkeusarvon lisäksi on syytä ilmoittaa se
aikajakso, jonka aikana tehtyihin havaintoihin
vedenkorkeusarvo perustuu, esim. 87,50 m (19601980).

Alivesi, NW

Alivesi on tietyn aikajakson alin vedenkorkeus,
Yleensä sillä tarkoitetaan yhden vuorokauden
aikana esiintyvää alivedenkorkeutta Vedenkor
keusaivon lisäksi on syytä ilmoittaa se aikajakso, jonka aikana tehtyihin havaintoihin
vedenkorkeusarvo perustuu, esim, 86,50 m (19601980),

Hätäylivesi,
hätä HW

Hätäylivesi on ylivedenkorkeus, jonka ylittämi
nen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa.

Teknillinen ali
vesi, tekn. NW

Teknillinen alivesi on alin rakenteellisesti
mahdollinen patoaukon, lapon tai luonnonkynnyk
sen mukainen alivesi,

Ylivirtaama, F{Q

Ylivirtaama on tietyn aikajakson ylin virtaama.
Yleensä sillä tarkoitetaan yhden vuorokauden
aikana esiintyvää virtaamaa, mutta esim. HQ
(5 vrk) tarkoittaa suurinta viiden peräkkäisen
vuorokauden virtaamakeskiarvoa.
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Virtaama-arvon lisäksi on syytä ilmoittaa se
aikaj akso, jonka aikana tehtyihin havaintoihin
ylivirtaama-arvo perustuu, esim. 150 m3/s
(1960-1980) Jos tarkasteltava vesistönkohta on
järvi tai muu virtaasnahuippuja vaimentava al
las, käytetään usein käsitteitä HQ (tulo) ja
HQ (meno), joilla tarkoitetaan altaaseen tule
vaa ja siitä lähtevää ylivirtaamaa.
Hydrografi

Hydrografi on virtaaman aikakäyrä, ts. käyrä
joka kuvaa peräkkäisten vuorokausien virtaamaa
yleensä tulvahuippuj en aikana.

Toistumisaika,
toistuvuus,
l/Tr

Toistumisaika on tilastollinen käsite, jolla
tarkoitetaan esim. sitä aikajaksoa, jonka ku
luessa ilmoitettu ylivirtaama-arvo keskimäärin
kerran saavutetaan. Esim, ilmaisu “HQ (1/1000)
on 200 m3 /5” tarkoittaa, että keskimäärin ker
ran tuhannessa vuodessa esiintyy vähintään 200
ni /s suuruinen ylivirtaama.

Mitoitustulva

Mitoitustulva on padon ominaisuuksien ja tur
vallisuusluokittelun perusteella valittua tois
tundsaikaa vastaava tulovirtaamahydrografi eli
tulovirtaaman aikakäyrä.

Mitoitusylivesi

Mitoitusylivesi on ylin mitoitustulvan aikana
esiintyvä vedenkorkeus, kun padon koko purkaus
kyky on käytössä lukuun ottamatta voimalaitok
sen koneistovirtaamia.

Mitoitusmenovirtaama

Mitoitusmenovirtaama on mitoitustulvan, altaan
varastotilan ja tulva-aukkojen purkauskyvyn
mukaan laskettu padon menovir-taaman hydrografi
altaan käyttötavasta määräytyvällä lähtöveden
korkeudella.

RAKENTEELLISIA KÄSITTEITÄ

Padon korkeus PTÄ
1 §

Padon korkeus lasketaan patorakennelman ulko—
rajan alimman kohdan ja padotun aineen ylimmän
tarkoitetun yläpinnan välisenä korkeuserona.
Pohj apadon korkeus lasketaan tästä poiketen
patorakennelman ulkorajan alimman kohdan ja
padon harj an välisenä korkeuserona.

Pohjapato

Polijapato on pato, jonka harjan ylitse vesi on
tarkoitettu virtaamaan.

Jätepato

Jätepato on jätaainetta padottava pato.
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Kuivavara

Padon kuivavara on padotun aineen ylimmän tar
koitetun korkeustason ja padon harj en välinen
korkeusero.

Turvavara

Padon turvavara on padon tiivisteosan yläpinnan
ja HW—tason välinen korkeusero.

PÄTOJEN LU0KI1’TELUKÄSI1EITÄ

P-pato

P-padoiksi luokitellaan padot, jotka onnetto
muuden sattuessa saattavat aiheuttaa ilmeisen
vaaran ihmishengelle tai terveydelle taikka
ilmeisen huomattavan vaaran ympäri stölle tai
omaisuudelle. P-pato voi olla matalampikin kuin
kolme metriä.

N-pato

N-padoiksi luokitellaan ne padot, jotka eivät
ole P-patojen osalta esitetyllä tavalla erityi
sen vaarallisia ja joita ei voida pitää vain
vahaistä vaaraa aiheuttavina 0-patoina.

0-pato

0-padoiksi luokitellaan vain vähäistä vaaraa
aiheuttavat padot. Patoa voidaan pitää vähäi
sesti vaarallisena, kun siitä vahinkotapauk
sessa mitä ilmeisinedn ei voi aiheutua vaaraa
ihmishengelle tai terveydelle, tai vahaistä
haittaa lukuun ottamatta ympäristölle tai toi
sen omaisuudelle.

T-pato

T-padoiksi luokitellaan työpadot,
vat patoturvallisuuslain piiriin.

jotka kuulu
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Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään padon
kelpoisuus patoturvallisuuden kannalta. Käyt
töönottotarkastus voi olla vaiheittainen,

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastus on tehtävä PTL: n piiriin
kuuluville P-, N- ja 0-padoille vähintään ker
ran viidessä vuodessa. Määräaikaistarkastuk
sissa selvitetään padon kunnon muutokset ja sen
kestävyyteen vaikuttavat olosuhteiden muutokset
suoritetun tarkkailun, maastotarkastusten ja
toteutumatietoj en perusteella. Määräraikaistar
kastuksissa selvitetään myös padon omistajan
toimenpidesuunnitelmien (PTL 9 § 2 mom.) toimi
vuus,

LIITE 20/5

Vuositarkastus

Vuositarkastus on tehtävä PTL:n piiriin kuulu
ville padoille kerran vuodessa. Vuositarkastuk
sessa selvitetään rakenteiden ja laitteiden
kunnon ja toiminnan säilyminen.

Tarkkailu

Tarkkailu on jatkuvaa
padon kunnon seurantaa.

Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen FTL 7 § ja
PTA 3 §

Tarkkailuohjelman tai sen muutoksen hyväksymi
sestä päättää ?-patojen osalta vesi- ja ympä
ristöhallitus ja N, 0 ja T-patojen osalta vesi
ja ympäristöpiiri. Tarkkailuohj elma on toimi
tettava piirille viimeistään kaksi kuukautta,
P-patoa koskeva kuitenkin viimeistään kolme
kuukautta ennen padon käyttöönottoa.

määrävälein

tapahtuvaa

MUITA K(SfliYEITÄ
Pato-onnettomuus
PTL 3 § 1 mom.
PTL 9 § 2 mom.

Pato-onnettomuudella tarkoitetaan padon tai
siihen kuuluvien laitteiden sellaista rikkoutu
mista tai käyttöhäiriötä, minkä seurauksena
syntyy tai välittömästi uhkaa syntyä äkillinen
ja vaarallinen padotun aineen ulosvirtaus.
Patoja koskevien yksityiskohtaisempien käsit
teiden ja määrittelyjen osalta viitataan Suur
padot
Suomen osasto ry:n julkaisemaan Teknfl
liseen patosanastoon (Helsinki 1983) ja alan
kirjallisuuteen.
-
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