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Kokemäenjoki voi tulviessaan aiheuttaa Porissa merkittävät taloudelliset vahingot ja uhat-

tuna on jopa 10 000 – 15 000 ihmistä.  Viranomaisten saumattoman toiminnan varmistami-

seksi suurtulvatilanteessa on laadittu Erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumi-

sesta Porissa Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristö-

keskuksen yhteistyöhankkeena. 

Suunnitelman laatimisen aikana on korostunut aloitetun Porin tulvasuojeluhankkeen 

toteuttamisen, tulvatilanteen ennakoinnin ja ennakkotorjunnan sekä teollisuuslaitosten 

ja asukkaiden omatoimisen tulviin varautumisen merkitys. Pelastustoimitilanteessa viran-

omaisten mahdollisuudet suojata rakennuksia rajoittuvat merkittävimpiin kohteisiin ja 

tarvittaessa tulvauhka-alueen väestön evakuointiin.
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Alkusanat

Maa- ja metsätalousministeriön Suurtulvatyöryhmän vuonna 2003 valmistuneen lop-
puraportin suositusten mukaisesti aloitettiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 
Porin tulvariskien hallinnan kehittämishanke. Hankkeeseen liittyen maa- ja metsäta-
lousministeriön ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen välisissä tulossopimuksissa 
yhdeksi tulostavoitteeksi asetettiin erityissuunnitelman laatiminen Kokemäenjoen 
tulviin varautumiseksi Porissa. 

Erityissuunnitelman ovat yhteistyössä laatineet Satakunnan pelastuslaitos, Porin 
kaupunki ja Lounais-Suomen ympäristökeskus nopean ja saumattoman toiminnan 
varmistamiseksi suurtulvatilanteessa. Suunnitelman työstämiseen asetettiin työryh-
mä, jonka puheenjohtajana on toiminut Kalervo Laaksonen.

Erityissuunnitelma -työryhmään ovat kuuluneet:

•	Pelastuspäällikkö Kalervo Laaksonen, Satakunnan pelastuslaitos
•	Suunnitteluinsinööri Pekka Salminen, Porin kaupunki
•	Apulaiskaupungingeodeetti Kalervo Salonen, Porin kaupunki
•	Valmiussuunnittelija Pekka Hammais, Porin kaupunki
•	Rakennuttamispäällikkö Eero Laru, Lounais-Suomen ympäristökeskus
•	Suunnitteluinsinööri Mirja Koskinen, Lounais-Suomen ympäristökeskus

Erityissuunnitelmasta on keskusteltu laajasti viranomaisten, kaupungin eri hallinto-
kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tulvatilanteista ja erityissuunni-
telmasta on keskusteltu Porin sosiaalikeskuksen, Porin kaupungin terveysviraston 
ja ympäristöterveydenhuollon, Porin Veden, Porin kaupungin liikennesuunnittelun, 
Porin Energia Oy:n, Porin jätehuollon, Porin kaupungin tiedotuspäällikön, Satakun-
nan puhelimen ja SPR Satakunnan piirin kanssa. 

Erityissuunnitelman rahoitukseen ovat osallistuneet Porin kaupunki ja Lounais-
Suomen ympäristökeskus. Satakunnan pelastuslaitos on antanut suunnitelman laa-
timisessa asiantuntija-apua.  

Erityissuunnitelman ja yhteistyön toimivuutta tulee testata myös käytännössä 
järjestämällä tulvantorjunta- ja pelastusharjoitus. Harjoituksia olisi hyvä tulevaisuu-
dessa järjestää säännöllisesti.
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Porissa Kokemäenjoen suurtulvatilanne aiheuttaa 
merkittävät taloudelliset vahingot ja uhattuna on 
jopa 10 000 – 1� 000 ihmistä. Nykyisillä tulvasuo-
jelurakenteilla ja jokiuomaston kunnolla voi Kirju-
rinluodon kärkeen muodostuvassa jääpatotulva-
tilanteessa virtaaman ollessa noin 700 m3/s jäädä 
tulvaveteen jopa � 000 rakennusta, joista noin 3 800 
on asuinrakennuksia. Vaikka jääpatotulvatilanteet 
ovat Porissa pahimpia tulvatilanteita, jää avovesi-
tulvatilanteessakin virtaaman ollessa keskimäärin 
kerran 2�0 vuodessa esiintyvä tulvavirtaama ve-
den alle tuhansia rakennuksia. Teollisuus ja inf-
rastruktuuri kärsivät huomattavia vahinkoja. Osa 
pengerryksistä, jotka on tehty maatalouden tulvan-
torjuntatarpeisiin, toimii nykyisin myös asutuksen 
suojana. Vaikeassa tulvatilanteessa mataloituneilla 
heikkokuntoisilla penkereillä, etenkin  pohjoisen 
puoleisella penkereellä, on sortumisvaara. 

Taloudellisten vahinkojen pienentämiseksi ja 
henkilövahinkojen välttämiseksi on laadittu eri-
tyissuunnitelma Porin suurtulviin varautumiseksi. 
Erityissuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty 
patomurtumatilanteisiin aikaisemmin laadittuja 
turvallisuussuunnitelmia. Vesistötulvatilanne kuiten-
kin poikkeaa patomurtumatilanteesta: tulvatilanteessa 
vaikean tilanteen muodostumisaika on pidempi kuin 
patomurtumatilanteessa ja tulvatilanteen kehittymistä 
voidaan ennakoida, mutta toisaalta vaikea tulvatilan-
ne voi yhtä aikaa esiintyä useilla vesistöillä useiden 
kuntien alueilla, kun taas patomurtumatilanne yleensä 
on yksittäinen tapahtuma.

Erityissuunnitelma Porin suurtulviin varautumi-
seksi koskee suurtulvatilanteessa etenkin, jos väes-
töä joudutaan evakuoimaan tulva-alueelta, monia 
viranomaisia ja kaupungin hallintokuntia. Suun-
nitelmaa laadittaessa on suunnitelmasta ja tulva-
tilanteen tehtävistä / velvoitteista laajasti keskus-
teltu keskeisten tahojen kanssa tulvatietämyksen 
lisäämiseksi, jotta tulvat osataan ottaa huomioon 
toiminnansuunnittelussa ja pelastustilanteessa 
osataan tunnistaa eri toimijatahojen tehtävät.

1 Johdanto

Erityissuunnitelmaa laadittaessa on korostunut 
kokonaisvaltaisen tulvariskien hallinnan tärkeys. 
Porin kaupungissa tehtävien jokiuoman ruoppaus-
ten tulvavedenkorkeuksia laskeva vaikutus ja tulva-
pengerrysten korjaus tulvan leviämisen estämiseksi 
ovat välttämättömiä, koska nykytilanteessa mah-
dollista suurtulvatilannetta ei pystytä hallitsemaan 
väliaikaisilla suojauksilla. Tulvan vesisyvyydet 
Toejoen alueella ovat liian suuria ja vahinkoalueet 
liian laajoja tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla tai 
pengerryksillä suojattaviksi. Koko vesistöalueen 
vesienkäytön ja tulvariskien hallinnan suunnitte-
lua tulee jatkaa sekä Porin että myös Kokemäenjoen 
keskiosan tulvatilanteiden välttämiseksi.

Porissa Porin kaupunkisuunnittelun kaavoi-
tuksen ja rakentamisen ohjaus on keskeistä mah-
dollisten tulvavahinkojen pienentämiseksi ja tul-
vansuojelutoimenpiteiden mahdollistamiseksi 
kaupunkialueella tulevaisuudessa. Kaavoitukses-
sa on Porin tulvariskien hallinnan suunnittelun 
edetessä otettu huomioon tulvasuojelutoimenpi-
teiden vaatimia aluevarauksia ruoppausmassojen 
läjityksille sekä ohitusuoman rakentamiselle. Uu-
sien asuinrakennusten ja merkittävien toimintojen 
sijoittaminen tulvauhka-alueiden ulkopuolelle on 
kaupunkisuunnittelussa haastava tehtävä. Myös 
tie- ja katusuunnittelussa olisi hyvä ottaa tulvat 
huomioon. Katujen korkeuksien suunnittelulla 
kaupunkia voitaisiin jakaa ”lokeroihin”, jolloin tul-
van leviäminen kaupunkialueella vähenisi katujen 
toimiessa suojapenkereinä. Lokerointi edellyttää 
hyvää kuivatuksen suunnittelua.

Poriin Kokemäenjoelle suunnitellaan merkittä-
viä jokiuoman ruoppauksia ja pengerrysten koro-
tuksia ja vahvistuksia. Toimenpiteet pienentävät 
Porin tulvariskiä huomattavasti: ruoppauksien 
vaikutuksesta tulvavesisyvyydet jäävät pienem-
miksi ja tulvauhka-alue pienenee, tulvapenkerei-
den kunnostus parantaa penkereiden vakavuutta 
ja korotus nostaa  tulvasuojelutasoa. Vaikka tulva-
suojelutoimenpiteitä tehdään Porissa ja koko vesis-
töalueen kattavana, jää Poriin edelleen tulvariski. 
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2 Erityissuunnitelmaan liittyvää lainsäädäntöä

Pelastuslakia (�68/2003) sovelletaan tulipalojen- ja 
muiden onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoi-
mintaan, jolla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden 
ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, 
vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieven-
tämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhates-
sa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä, sekä  
väestönsuojeluun. Alueen pelastustoimi ylläpitää 
pelastustoimen tehtäviä varten pelastustoimen 
järjestelmää. Erityisesti sen tulee sovittaa yhteen 
eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien 
muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa.

Ympäristöhallinnosta annetun lain (��/199�) 
mukaisesti ympäristöhallinnon tehtävänä on huo-
lehtia vesivarojen käytöstä ja hoidosta. Alueelliset 
ympäristökeskukset edistävät tulvasuojelua, huo-
lehtivat tulvantorjunnasta ja patoturvallisuusvi-
ranomaistehtävistä sekä vastaavat valtion sään-
nöstelyistä ja vesistörakenteista. 

Pelastuslain mukaisesti alueelliset ympäristö-
keskukset ovat velvollisia osallistumaan pelastus-
toimintaan ja väestönsuojeluun siten kuin niiden 
tehtävistä toimialan säädöksissä säädetään. Ym-
päristökeskukset antavat lisäksi pyynnöstä pelas-
tusviranomaisille toimialaansa kuuluvaa tai siihen 
muuten soveltuvaa virka-apua (pelastuslaki 6 §). 
Ympäristöviranomaiset huolehtivat muiden ohel-
la tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta (pelas-
tusasetus 8 §) seuraavasti; ympäristöministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäris-
tökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset huoleh-
tivat tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta sekä 
maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjaa-
misesta ja valvonnasta siten, että patoturvallisuus 
ja muut turvallisuustekijät otetaan huomioon siten, 
kuin siitä erikseen säädetään, sekä antavat asian-
tuntija-apua pelastustoimenpiteisiin liittyvässä 
ympäristövahinkojen vaikutusten arvioinnissa.

Pelastuslaissa on säädetty velvoitteita omatoi-
misesta suojautumisesta: rakennuksen omistaja 
ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, 
virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa 

kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen 
ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varau-
tumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön 
suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sel-
laisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimi-
sesti kykenevät (pelastuslaki 8 §).

Pelastusviranomaiset sekä muut viranomaiset 
ja yhteisöt, joilla on pelastustoimeen kuuluvia 
tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia 
laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tarvitta-
vat pelastustoimen suunnitelmat (pelastuslaki 9 §). 
Pelastusasetuksen 10 § mukaisessa pelastussuun-
nitelmassa on mm. selvitettävä vaaratilanteet ja 
niiden vaikutukset, toimenpiteet vaaratilanteiden 
ehkäisemiseksi sekä suunnitelmat toiminnasta 
erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilan-
teissa. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata 
onnettomuusuhkia ja palvelutasoa määrättäessä 
on otettava huomioon myös toiminta poikkeus-
oloissa (pelastuslaki 12 §). 
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Porin tulvantorjunnan 
johtaminen

Kokemäenjoen tulvantorjunnan johtoryhmä toimii 
koko vesistöalueella ja ryhmään kuuluu Pirkan-
maan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, 
Satakunnan pelastuslaitoksen, PVO Pool Oy:n ja 
tarvittaessa Porin ja Kokemäen kaupunkien edus-
tajat. Ryhmä järjestäytyy vuosittain loppusyksyn/
alkutalven aikana. Kokouksessa käsitellään johto-
ryhmän kokoonpano, ajankohtainen vesitilanne ja 
tulvaennusteet, sovitaan tehtävistä tulvantorjun-
nan ennakkotöistä ja tarkistetaan kaikkien osapuo-
lien valmius tulvantorjuntatöihin tarvittaessa.

Porin tulvantorjunnan johtoryhmä toimii Porin 
alueen tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan joh-
tamisessa. Johtoryhmä koostuu Lounais-Suomen 

3 Tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan   
 johtaminen

ympäristökeskuksen, Satakunnan pelastuslaitok-
sen ja Porin kaupungin teknisen tuen edustajista. 
Lisäksi mukana on tarvittaessa edustajat Pirkan-
maan ympäristökeskuksesta, PVO-Pool Oy:stä 
sekä tarvittaessa tulva-alueen kunnista/kaupun-
geista. Tulvantorjuntaorganisaation puheenjohtaja 
kutsuu johtoryhmän koolle ja johtaa tulvantorjun-
tatoimintaa. Johtoryhmä päättää tulvatilanteen 
vaatimat toimenpiteet.

Mikäli tulvatilanne muodostuu niin vaikeaksi, 
että vesistön käytöllä, tulvantorjunnan ennakkotoi-
menpiteillä ja muulla operatiivisella tulvantorjun-
tatyöllä tilannetta ei pystytä hallitsemaan, siirtyy 
vastuu johtoryhmän toiminnasta ja tulvatilanteen 
johtamisesta Satakunnan pelastuslaitokselle. Pelas-
tustoiminnan johtaja vastaa mm. väestön ja omai-
suuden suojelusta ja evakuoinnista.  

Porin tulvien tulvantorjuntaorganisaatio

TULVANTORJUNNAN JOHTAMINEN

Johtoryhmän puheenjohtaja vastuutahon mukaan

OPERATIIVINEN TOIMINTA
LOS rakennuttamisyksikkö

Tulvantorjuntajohtaja
Rakennuttamispäällikkö Eero Laru
puh. 0400 633 209
Sähköposti: eero.laru@ymparisto.fi

Sijainen: 
Rakennuttajapäällikkö
Arto Heikkilä
puh. 040 5255 451
Sähköposti: arto.heikkila@ymparisto.fi

VIRANOMAISTOIMINTA
LOS vesistösuunnitteluosasto

Tulvajohtaja
Osastopäällikkö Olli Madekivi
puh. 040 8487 031
Sähköposti: olli.madekivi@ymparisto.fi

Sijainen:
Vesistöinsinööri
Juha-Pekka Triipponen
puh. 0400 854 012
Sähköposti: 
juha-pekka.triipponen@ymparisto.fi

PELASTUSTOIMINTA
Satakunnan pelastuslaitos
Vastaava:
Pelastuspäällikkö Kalervo Laaksonen
puh. 044 701 1501
Sähköposti:
kalervo.laaksonen@Satapelastus.fi

Sijainen:
Pelastuspäällikkö, Ilkka Vastamaa
puh. 044 701 1502
Sähköposti:
ilkka.vastamaa@Satapelastus.fi

PORIN KAUPUNGIN EDUSTAJAT
Teknisen palvelukeskuksen johtaja Jukka Kotiniemi

Rakennuttamispäällikkö Harri Juhola
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Satakunnan pelastuslaitoksen 
siirtyminen johtovastuuseen
Tulvantorjuntaorganisaatio toimii tulvatilanteissa, 
joita voidaan hallita käytössä olevilla tulvantorjun-
tamenetelmillä (säännöstelyn ja vesistörakenteiden 
käyttö, hyyteen ja jääpatojen poisto). Tulvatilan-
teen pahentuessa, kun tulvantorjuntakeinot eivät 
riitä ja tulva leviää aiheuttaen riskin tai vahinkoa 
ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle, muuttuu 
tilanne onnettomuustilanteeksi ja tulvatilanteen 
johtovastuu siirtyy Satakunnan pelastuslaitok-
selle. Sivulla 32 Pelastustoiminnan johtaminen ja 
yhteistoiminta on esitetty Porin tulvantorjunnan 
johtoryhmän lisäksi muita pelastustyöhön osallis-
tuvia tahoja.

Kehittämistarve:  
Porin kaupungin sisäinen ”tulvajory”

Tulvatilanteessa Porin kaupungin on perustettava 
oma johtoryhmä kaupungin oman toiminnan joh-
tamista ja koordinointia varten. Johtoryhmän tulee 
ohjata kaupungin toimintaa sekä tulvatilanteessa 
että tulvatilanteen jälkihoitovaiheessa. Johtoryhmän 
on oltava tiiviissä yhteistyössä pelastuspalvelun 
johtokeskukseen.

Johtoryhmänä voisi toimia Porin kaupungin poik-
keusolojen varautumisryhmä ja toimipaikkana voisi 
olla esimerkiksi kaupungintalo. Johtoryhmän tulisi 
etukäteen arvioida ja valmistautua tulvatilanteiden 
ongelmiin.

Porin tulvantorjunnan 
toimijoiden yhteystiedot
Porin tulvatilanteissa on tulvatilannetta hoitavien 
viranomaisten tehtävä kiinteää yhteistyötä minis-
teriön, kaupunkien ja kuntien, säännöstelijöiden 
sekä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa. 
Taulukkoon 1 on koottu keskeisimpien toimijoi-
den yhteystiedot.

Taulukko 1. Porin tulvatilanteiden asianosaisten yhteystiedot.

Organisaatio Osoite

Ympäristöhallinto:

Maa- ja metsätalousministeriö Hallituskatu 3 A, 28100 Pori

Pirkanmaan ympäristökeskus Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

Lounais-Suomen ympäristökeskus Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Suomen ympäristökeskus PL 140, 00251 Helsinki

Pelastustoimi:

Länsi-Suomen lääninhallitus Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu 3, 28100 Pori

Säännöstely:

Harjavallan voimalaitos Länsi-Suomen Voima Oy, 29100 Harjavalta 

Kolsin voimalaitos Statkraft Suomi Oy, Kolsintie 230, 32800 Kokemäki

Äetsän voimalaitos UPM Kymmene Oyj, Energia KY 35, 45700 KuusankoskiKY 35, 45700 Kuusankoski

PVO –Pool Oy PL 13, 29201 Harjavalta

Tulva-alueen kunnat:

Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Valtakatu 4, 28100 Pori

Ulvilan kaupunki PL 77, 28401 Ulvila

Nakkilan kunta PL 50, 29251 Nakkila

Harjavallan kaupunki Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Kokemäen kaupunki PL 27, 32801 Kokemäki

Huittisten kaupunki Risto Rytinkatu 36, 32700 Huittinen
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Tehtävät, joista vastaa Porin kaupunki

Tulvasuojelurakenteiden valvonta, korjaus ja vahvistaminen äkillisissä hätätapauksissa.

Valmius pikaisten tulvapengerkorjausten toteuttamiseen (materiaalit, koneet, menetelmät).

Tulvatilanteen seuranta Porissa.

Lentotarkastukset.

Taulukko 2. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Satakunnan pelastuslaitoksen tehtäväjako tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä

Tehtävät, joista vastaa alueellinen ympäristökeskus Tehtävät, joista vastaa pelastusviranomainen

Viranomaistehtävät: Viranomaistehtävät:

Hydrologinen seuranta (virtaama, vedenkorkeus, sadanta, lumen 
vesimäärä, jäänpaksuus, sulanta) yhteistyössä Suomen ja Pirkan-
maan ympäristökeskusten kanssa

Pelastus- ja väestönsuojelun alan asiantuntijatehtävät

Vesistömallien käyttö ja tulvaennusteiden laadinta yhteistyössä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa

Tilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useamman 
toimialan viranomaisia

Asiantuntijatehtävät vesistöasioissa, tulvantorjunnan strategisessa 
toteuttamisessa ja maa- ja vesirakentamisessa

Pelastustoiminta: ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi 
ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten 
lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireelli-
sesti suoritettavia toimenpiteitä

Ennakkotorjuntatoimenpiteiden (esim. jäänsahaus, hiekoitukset, 
ennakkoräjäytykset) suorittaminen

Väestönsuojelu; ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastus-
toiminnan hoitamista valmiuslain (1080/1991) 2 §:ssä ja puolustusti-
lalain (1083/1991) 1 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä niihin 
varautumista

Jääpatojen syntymisen estäminen ja jääpatojen purku kaivinko-
neella 

Ilmoitettujen uhkatilanteiden kenttätiedustelut ja vaaratilanteesta 
varoittaminen

Jääpatojen ja suppojen räjäytystyöt Evakuointi

Vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin Tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden (esim. tulvaseinäkkeet, hiek-
kasäkit) varastointi ja käyttö

Vesien johtamiseen tarvittavien väliaikaisten penkereiden ja pato-
jen teko yhteistyössä Porin kaupungin kanssa

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

Säännöstelyjen hoidon valvonta yhteistyössä Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen kanssa

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

Poikkeusjuoksutusten ohjeistus ja seuranta yhteistyössä Pirkan-
maan ympäristökeskuksen kanssa

Virka-avun pyynnöt

Vesilain mukaisten poikkeuslupien haku ympäristölupavirastolta 
tai poikkeuslupien haun neuvonta, avustus, vaikutusten arviointi 
ja lausunnot yhteistyössä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa

Tiedottaminen, muun muassa omatoimisesta varautumisesta 
toimintaohjeiden antaminen

Virka-avun pyynnöt

Tiedottaminen

Tehtäväjako Porin tulvatilan- 
teissa
Onnistuneen tulvantorjunnan ja vahinkojen rajoit-
tamisen varmistamiseksi Porissa ovat Satakunnan 
pelastuslaitos, Lounais-suomen ympäristökeskus 
ja Porin kaupunki sopineet tehtävä- ja vastuunja-
osta. Tehtäväjako on esitetty taulukossa 2.
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 Yleistä tiedottamisesta

Tiedotustoimintaa tarvitaan tietojen välittämisek-
si tiedotusvälineille, tulvauhka-aleen asukkaille ja 
tulvaonnettomuuden kohdanneille. Tietoa tarvi-
taan tulvatilanteen kehittymisestä ja toimista sen 
torjumiseksi. Näiden tietojen on oltava oikeita ja 
täsmällisiä sekä jatkuvasti ajanmukaisia. Tulvan-
torjuntaa hoidettaessa on myös välttämätöntä, että 
tulvantorjuntaorganisaation ja tiedotusvälineiden 
välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyö. 

Tulvan vaaran tiedostaminen sekä tiedottami-
nen uhkaavasta tilanteesta ennakkoon auttavat 
asukkaita varautumaan tulvaan ja siihen liittyvään 
tarvittavaan omaisuuden suojaamiseen ja siirtä-
miseen sekä evakuointeihin. Tällä voi olla suuren 
tulvan sattuessa merkittävä vaikutus vahinkojen 
määrään.

Tiedotustoiminnan tehostamiseksi turvaudu-
taan erityisjärjestelyihin vain siinä laajuudessa 
kuin poikkeustilanne välttämättä vaatii. Tiedonvä-
litystä on tulvatilanteen pahetessa voitava nopeasti 
tehostaa. Vaikeassa tulvatilanteessa tarvitaan tie-
dotustoimintaan keskittynyt henkilö, joka tuntee 
myös tulvatilanteen, tulvantorjuntatoimet ja niiden 
vaikutukset sekä vesistön. Tämän vastuuhenkilön 
tulee olla tulvantorjunnan johtoryhmän jäsen tai 
ainakin erittäin kiinteässä yhteistoiminnassa joh-
toryhmän kanssa.

Tiedottaminen 
tulvauhkatilanteessa
Tulvatiedotteiden ja niihin liittyvien ennusteiden 
laatimisesta vastaa Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen vesistösuunnitteluosasto. Tulvatiedot-
tamisen aloittamisajankohdasta päätetään järjes-
täytymispalaverissa, jossa hyväksytään tiedotus-
suunnitelma. Tiedottamista varten laaditaan tarvit-
tavat jakelulistat, jotka päivitetään järjestäytymisen 

� Tiedottaminen tulvatilanteessa

Kehittämisehdotus: 
Tulvatietoa koteihin
Omatoimisen varautumisen ohjeet

Porin kaupungin asukkaille tulisi laatia tiedote tai 
esite, jossa kerrotaan kaupunkia uhkaavista tulvavaa-
roista, väestön varoittamisesta sekä tulvatilanteessa 
suoritettavista toimenpiteistä. Esitteestä tulisi selvitä, 
mitä viranomaistoiminta tulvan aikana käsittää, mi-
ten asukkaiden tulee kussakin tilanteessa toimia ja 
millaisia ohjeita tulvatilanteen aikana jaetaan, jotta 
mikään varoittamisessa, evakuoinneissa tai pelas-
tustoiminnassa ei tulisi täysin uutena asiana. Lisäksi 
tulisi kertoa, miten omaa omaisuutta voi tulvan uha-
tessa suojata. Julkaisu tulisi jakaa joka kotiin ja lait-
taa Satakunnan pelastuslaitoksen, Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen ja Porin kaupungin www-sivuille. 
Tiedon jakamisesta väestölle etukäteen on saatu hy-
viä kokemuksia esim. Keski-Euroopan tulva-alueilla.

yhteydessä. Tiedottaminen tapahtuu sovitun mu-
kaisesti sähköpostilla, faksilla ja internetissä. 

Jo tulvan uhatessa tulee tiedotuksesta vastaavan 
henkilön ryhtyä aktiiviseen tiedotustoimintaan. 

Tiedotuksesta vastaavan tehtävänä on muun  
muassa:

•  Tulvauhasta tiedottaminen
• Antaa yleisölle / asukkaille jatkuvasti tietoa 

tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoi-
menpiteistä

• Järjestää tulvantorjunnan johtoryhmän tie-
dotustilaisuudet

•  Hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin
•  Seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta 

annettavan informaation osalta
• Suurtulvauhasta tiedottaminen
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Tiedottaminen 
pelastustoimintatilanteessa
Pelastustoiminnan johto vastaa pelastustoimintati-
lanteessa tiedottamisesta ja tiedotteiden antamises-
ta. Pelastustoiminnan johtaja kutsuu tarvittaessa 
avukseen lisähenkilöstöä tiedotuksen järjestämi-
seen. Onnettomuudesta tiedottaminen toteutetaan 
pelastustoimen yleisten periaatteiden mukaisesti. 
Tiedottaminen jaetaan tiedotteisiin, tarvittavaan 
määrään tiedotustilaisuuksia sekä omaisille ja on-
nettomuuden kohdanneille henkilöille suunnat-
tuun tiedottamiseen.

Tiedotteet, hätätiedotteet 

Pelastuslaitoksen ensimmäisessä tiedotteessa an-
netaan tiedot tapahtumasta kaikille osapuolille. 
Tiedotteessa kerrotaan ensimmäisen tiedotustilai-
suuden ajankohta. Tämä saattaa vähentää medialta 
suuntautuvaa soittoruuhkaa. Tiedotteessa on myös 
yhteystiedot, josta voi kysyä lisäinformaatiota.

Tiedotteet annetaan medialle suunnatuilla te-
lefakseilla, sähköposteilla sekä paikallisradion 
välityksellä annetuilla toimintaohjeilla. Pelastus-
toiminnan johdon on hyvin aikaisessa vaiheessa 
järjestettävä yhteydet paikallisradioon.

Tiedottaminen aloitetaan esivalmistellulla pe-
lastuspalvelun hätätiedotteella (Hätätiedote, liite 
1), joka liittyy ulkohälyttimillä annettuun väestön 
varoittamiseen. Tiedotteilla on ensisijaisesti pyrit-
tävä tukemaan hätätiedotteen sisältöä, jotta väestö 
saadaan tietoiseksi pengermurtumasta tai tulvati-
lanteesta ja heille saadaan annettua tarpeellinen 
informaatio tarvittavista toimista.

Tulvatilanteessa tulvauhka-alueen väestölle tie-
toa välitetään kaiutinautoilla (Hätätiedote liikku-
vasta kaiutinautosta, liite 2). 

Tiedotustilaisuudet

Tiedotustilaisuudet pidetään keskuspaloasemalla. 
Tilan järjestelyistä vastaavat pelastusviranomaiset 
tai heidän käskemänsä henkilöt (tuolit, esitysväli-
neet, opasteet, tarjoilut ym.). Tilaisuuden yleisjär-
jestelyistä vastaa pelastustoiminnan johdon nimeä-
mä tiedotuspäällikkö.

Pelastustoiminnan johtaja tiedottaa pelastustoi-
minnasta ja onnettomuustilanteesta. Muut viran-
omaiset tiedottavat omasta toiminnastaan.

Vakava suurtulvatilanne saa varmasti kansain-
välistä huomiota. Porin kaupungin tiedotuspääl-
likkö vastaa ruotsin- ja englanninkielisen tiedot-
tamisen järjestelyistä. Mahdollinen kotimaiselle 
medialle laadittu kirjallinen tiedotusmateriaali on 
käännettävä edellä mainituille kielille. 

Tiedottaminen evakuoinneista

Suurtulvatilanne Porissa on laaja-alainen onnetto-
muus, josta tiedottamiseen käytetään yleisradion 
kautta annettavaa hätätiedotetta. Yleisradiossa lu-
ettava pelastustiedotus tulvasta ohjeineen on liit-
teenä (liite 3), siten kuin asetuksessa (838/2003) 
asiasta tarkemmin säädetään. 

Poikkeusolojen evakuointien tiedottamisessa 
pelastusviranomaisella on käytettävissä kuntien 
johtokeskusten tiedotuskapasiteetti, joka tiedo-
tustoiminnassaan noudattaa valtioneuvoston ja 
lääninhallituksen tiedotuspolitiikkaa soveltaen 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Käytettävis-
sä on myös paikalliset radiokanavat sekä alueen 
lehdistö.

Muu onnettomuustiedottaminen

Onnettomuustiedottamista varten pelastuslaitok-
selle järjestetään vähintään kolme tiedotusnume-
roa, joista saa tietoa onnettomuustapahtumaan 
liittyen. Puhelimet miehitetään pelastus- ja ympä-
ristöviranomaisten toimesta. Vähintään yhdessä 
numerossa on oltava mahdollisuus ruotsin- ja eng-
lanninkieliseen tiedottamiseen.

Tiedonkulku johtokeskuksesta tiedotuspistee-
seen on järjestettävä niin, että tiedottajilla on jatku-
vasti selvyys (tilannekuva) vallitsevasta onnetto-
muustilanteesta. Viimeisin onnettomuustilanne on 
välitettävä myös evakuointikeskuksien neuvonta-
paikkoihin. Evakuointikeskuksiin on järjestettävä 
puhelimia evakuoidun väestön käyttöön.

Onnettomuuden kohdanneille ja 
omaisille suunnattu kriisitiedottaminen

Jokaisen evakuointikeskuksen on järjestettävä eva-
kuoiduille henkilöille suunnattu kriisitiedottami-
nen sekä tarvittavat tiedot onnettomuustilanteesta. 
Tiedottaminen järjestetään pitämällä evakuointi-
keskuksessa tiedotustilaisuuksia. Psykososiaalinen 
kriisitiedottaminen on oltava jatkuvaa. Toimintaa 
varten järjestetään omat erilliset tilat jokaiseen eva-
kuointikeskukseen.

Asukkaille ja omaisille suunnattua tiedottamista 
varten järjestetään neuvontapaikka, jossa on olta-
va vähintään neljä puhelinta kriisitiedottamista 
varten. Tiedottamiseen käytettävien puhelimien 
numerot on ilmoitettava mahdollisimman nope-
asti pelastuspalvelun johtokeskukseen, hätäkes-
kukseen ja edelleen tiedotusvälineille. Puhelimet 
miehitetään sosiaalitoimen ja vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun henkilöstöllä. Vähintään yhdessä 
numerossa on oltava mahdollisuus ruotsin- ja eng-
lanninkieliseen tiedottamistilaisuuteen.
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Kehittämisehdotus:
Tiedottamisen jatkosuunnittelu

Tiedottamiselle on tarve laatia oma toiminta- 
ohjeisto. 

Tiedottaminen tulvatilanteessa:
• Viranomaistiedottaminen
• Kansalaisille tiedottaminen / yleisötiedottaminen
• Tulvariskialueella asuville / onnettomuuden koh-
teeksi joutuneille tiedottaminen

Tiedottamisen on oltava riittävän lähellä johto-
ryhmää, jotta tieto kulkee koko ajan oikeana ja 
ajantasaisena. Myös käytössä olevien resurssien 
kannalta tiedottaminen kannattaa sijoittaa yhteen 
toimintapisteeseen, kuitenkin siten suunniteltuna, 
etteivät eri tiedottamismuodot sekoitu keskenään.

Jokainen evakuointikeskus järjestää evakuoitu-
jen henkilöiden kirjauksen ja kirjauksesta saadut 
nimet on toimitettava neuvontapisteen käyttöön. 
Poliisi järjestää tiedottamisen onnettomuudessa 
mahdollisesti menehtyneiden omaisille. Toimintaa 
varten on harkittava poliisin DVI-yksikön (Dead 
Victims Identification) kokoamista onnettomuus-
paikalle.
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Korkeusjärjestelmien keskinäiset erot 

Vesistöön rakentaminen on Kokemäenjoen vesistön 
mittakaavassa tapahtunut pitkällä aikajänteellä, jo-
ten vesioikeudellisissa lupapäätöksissä on käytetty 
eri korkeusjärjestelmiä ja vedenkorkeuden seuran-
nat ovat samoissa korkeusjärjestelmissä kuin lu-
papäätökset. Korkeusjärjestelmien erot vaihtelevat 
hieman Kokemäenjoen vesistöalueella.

HUOM! Tässä suunnitelmassa on käytetty useita 
eri korkeusjärjestelmiä. 
Korkeusjärjestelmien erot Harjavallassa: 
N60+0 m = N�3 +0,11 m = NN +0,27 m

� Yleistiedot vesistöstä

Kokemäenjoki

Loimijoki

Ähtärinjärvi
60 km2

Toisvesi
29 km2

Kyrösjärvi
96 km2

Kulovesi
60 km2

Pyhäjärvi
124 km2 Mallasvesi

398 km2

Vanajavesi
172 km2

Pyhäjärvi
81 km2

Rautavesi

Näsijärvi
257 km2

Tarjannevesi
225 km2

Ruovesi

Vesijärvi
Lägelmävesi
177 km2

Keurusselkä
119 km2
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TAMPEREPORI

PARKANO

IKAALINEN

F=27046 km
L=10,99%

2

F=2700 km
L=3,72%

2

F=3138 km
L=2,74%

2

järven nimi
pinta-ala km²

Vesistön kuvaus

Kokemäenjoen vesistöalueen pinta-ala on 27 000 
km2, josta järvien osuus on 11% eli 3 000 km2. Jär-
vet keskittyvät vesistöalueen yläosaan. Järvialueen 
Kokemäenjoen keskusjärvenä on Pyhäjärvi, johon 
laskevat pohjoisesta reitti Keurusselkä–Iso-Tarjan-
nevesi Näsijärven kautta sekä idästä Iso-Längelmä-
vesi Vanajaveden kautta. Edellä mainittujen järvien 
yhteispinta-ala on noin 1 ��0 km2  (taulukko 3.)

Kokemäenjoen vesistön suurimmat järvet ja niiden pinta-alat.
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Taulukko 3. Kokemäenjoen vesistöalueen yläosan isot järvet, järvien pinta-alat ja korkein havaittu veden korkeus NN 
-korkeusjärjestelmässä (Tietolähde: HYDvalikko).

Järvi Pinta-ala  km2 Havaittu HW HW-vuosi

Iso-Längelmävesi 410 84,68 1924

Näsijärvi 257 95,49 1981

Iso-Tarjannevesi 209 97,25 1988

Vanajavesi 172 79,67 1974

Pyhäjärvi 124 77,19 1964

Keurusselkä 119 106,59 1988

Kyrösjärvi 96 83,94 2000

Iso-Kulovesi 66 57,82 1975

Kokemäenjoki on vesistöalueen laskujoki. Se alkaa 
Vammalan Liekovedestä ja virtaa Äetsän, Huittis-
ten, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja 
Porin halki Selkämereen Pihlavanlahdelle. Joen 
pituus Porin lahden ja Liekoveden välillä on 110 
km ja kokonaisputous �7 m. Jokiosuuden järvisyys 
on vain �%.

Satakunnassa sijaitsevat suurimmat järvet ovat 
Kullaalla Joutsijärvi, Tuurujärvi (osa Joutsijärveä), 
Tyvijärvi, Kullaan Pyhäjärvi ja Palusjärvi sekä Ko-
kemäellä Sääksjärvi ja Puurijärvi. Kokemäenjoen 
lisäksi Harjunpäänjoki muodostaa oman tulva-
riskin Porin tulvatilanteissa. Harjunpäänjoella on  
etenkin jääpatotulvavaara.

Kokemäenjokeen laskee Huittisissa Loimijoki. 
Loimijoen valuma-alue on 3 138 km2. Loimijoen 
virtaamat vaikuttavat merkittävästi Kokemäenjo-
en tulviin. Yleensä Loimijoen virtaamat ovat suu-
rimmillaan hieman ennen Kokemäenjoen yläosan 
suuria virtaamia. Loimijoen valuma-alue on lähes 
järvetön eikä joella ole merkittävää säännöstelyn 
käyttömahdollisuutta. 

Hydrologinen toistuvuus 
Kokemäenjoen vesistöalueella
Kokemäenjoen ja Loimijoen virtaamien ja järvi-
alueen järvien vedenkorkeuksien toistuvuudet 
on määritetty toistuvuusanalyysillä HydValikol-
la. Käytetty menetelmä on Gumbelin menetelmä. 
Taulukossa � on esitetty virtaamatiedot Kokemäen- 
joella ja Loimijoella. 

Taulukko 4. Kokemäenjoen ja Loimijoen ylivirtaama (HQ), keski-
ylivirtaama (MHQ) ja keskimäärin kerran 50:ssä, 100:ssa ja 250:ssä 
vuodessa esiintyvät virtaamat (Tietolähde: HYDvalikko).

Mittauspaikka HQ MHQ HQ 
1/50

HQ 
1/100

HQ 
1/250

Kokemäenjoki, 
Harjavalta

918 622 996 1081 1192

Loimijoki, 
Maurialankoski

513 209 420 460 515

Kokemäenjoki, 
Hartolankoski

543 394 643 695 763

Vesistörakenteet Kokemäenjoen 
jokijaksolla ja Loimijoessa
Vesistön käytön kannalta merkittävimmät vesis-
törakenteet ovat Kokemäenjoen vesistön suurten 
järvien säännöstelyrakenteet sekä jokijakson voi-
malaitosten padot. Loimijoella ei säännöstelyllä 
pystytä merkittävästi vaikuttamaan virtaamaan, 
koska pienillä voimalaitoksilla ei ole yläaltaita. 
Taulukossa � on Kokemäenjoen ja Loimijoen mer-
kittävimmät vesistörakenteet.
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Taulukko 5. Kokemäenjoen jokiosuuden ja Loimijoen alaosan vesistörakenteet, putouskorkeudet, säännöstelyn ylärajat 
ja voimalaitosten omistajat (Tietolähde: Hertta Patojärjestelmä)

Vesistörakenne Putoskorkeus (H), m Säännöstelyn yläraja Omistaja

Kokemäenjoki:

Harjavallan voimalaitos 26,5 NN + 29,20 m Länsi-Suomen Voima Oy
29200 Harjavalta

Kolsin voimalaitos 12,5 N43 + 42,32 m Statkraft AS, Kolsintie 230 
32800 Kokemäki

Äetsän voimalaitos 6,0 N43 + 48,84 m UPM, Yhtyneet paperiteh-
taat , PL 40
37600 Valkeakoski

Tyrvää (Hartola) 6,1 Tyrvään Voimaosakeyhtiö 
Ab

Loimijoki:

Rutava 4,0 Rutavan mylly ja saha
Kukonharjantie 1 
32620 Rutava

Sallilan voimalaitos 6,0 N60 + 64,31 m Sallilan sähkölaitos Oy
Loimijoentie 65 
32440 Alastaro

Vuolteen voimalaitos 4,0 N60 + 68,43 m Sallilan sähkölaitos Oy

Vesikosken 
voimalaitos

6,0 N60 + 79,13 m Waterpumps WP Oy
Karhusuontie 39
00780 Helsinki

Jokijakson säännöstely

Vesistöä säännöstellään vesistön säännöstelyä 
koskevien lupien mukaisesti. Lounais-Suomen 
ympäristökeskus ja Pirkanmaan ympäristökeskus 
sopivat kumpikin toimialueillaan säännöstelijöi-
den kanssa säännöstelyn käytöstä (ajankohta ja 
virtaaman suuruus). 

Äetsän voimalaitos

Turun ja Porin läänin maaherran virasto antoi en-
simmäisen luvan 30.7.1921 Äetsän voimalaitoksel-
le. Lupaehtoja muutettiin 12.10.1938 Turun ja Porin 
lääninhallituksen päätöksellä. Voimassa olevan lu-
van mukaan vedenkorkeus ei padolla saa ylittää 
korkeutta NN + �8,69 m. 

Kolsin voimalaitos

Vesistötoimikunta on 19.3.19�� tekemällään pää-
töksellä antanut luvan Kolsin voimalaitoksen ra-
kentamiselle. Korkein hallinto-oikeus on antanut 
asiassa päätöksen 8.2.19�7. Kolsin voimalaitoksen 
juoksutus on nykyisen luvan mukaan hoidettava 
niin, ettei seuraavia vedenkorkeuksia ylitetä:

Virtaama Kolsin voimalaitoksella 

Kolsi (3510330) 640 
m3/s

182 m3/s 150 m3/s

Vedenkorkeus NN + m

Kolsi (3510330) 40,50 m 42,10 m 42,10 m

Upas (3510130) 42,17 m 42,17 m 42,17 m

Pahakoski (3510140) 42,39 m 42,18 m 42,18 m

Niska-
koski

(3509911) 49,91 m 42,23 m 42,22 m

Uppaan vedenpinnan korkeus on määräävä. 
Kun virtaama on suurempi kuin 6�0 m3/s, ei Kol-
sin padotuskorkeudella ole sanottavaa merkitystä. 
Vesimäärästä riippumatta padon omistajalla on oi-
keus suorittaa vuorokausi- ja viikkosäännöstelyä 
poikkeamatta kuitenkaan edellä mainituista ve-
denkorkeuden raja-arvoista. 

 Suurin havaittu virtaama Kolsin voimalaitok-
sella on vuonna 1966 mitattu 900 m3/s. Patotur-
vallisuuskansioissa on esitetty 1/� 000 vuodessa 
esiintyvän tulvan suuruudeksi 1 13� m3/s. Padon 
suurin juoksutuskapasiteetti tulva-aukoista on hä-
täylivedenkorkeudella 1 300 m3/s. Padon hätäyli-
vedenkorkeus on �2,7� m.
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Harjavallan voimalaitos

Harjavallan voimalaitoksella vedenpintaa säännös-
tellään Turun- ja Porin läänin maaherran 29.12.1937 
antaman päätöksen mukaisesti. Luvan mukaan 
juoksutusta on hoidettava niin, että veden pinta 
padon yläpuolella ei nouse yli korkeustason 29,20 
m. Käytetty korkeusjärjestelmä on NN. 

Suurin havaittu virtaama Harjavallan voimalai-
toksella on vuonna 1966 mitattu 918 m3/s. Patotur-
vallisuuskansioissa on esitetty 1/ � 000 vuodessa 
esiintyvän virtaaman suuruudeksi 1 09� m3/s. 
Padon suurin juoksutuskapasiteetti tulva-aukois-
ta on hätäylivedenkorkeudella 1 095 m3/s. Padon 
hätäylivedenkorkeus on 29,70 m.
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Vesistömalli ja tulvauhasta 
ilmoittaminen
Vesistömallin säännöllinen seuranta on merkit-
tävä keino ennustaa mahdollinen tulvatilanteen 
syntyminen. Vesistömalli käyttää reaaliaikaisia ve-
denkorkeus- ja virtaamatieto- ja sekä Ilmatieteen-
laitoksen sääennusteita. Vesistömallista voi nähdä 
melko varhaisessa vaiheessa virtaaman kasvun ja 
mahdollisen tulvauhkatilanteen muodostumisen. 
Todellisen tulvan syntymiseen vaikuttaa talvisin 
säätila, etenkin lämpötila, joten tarkkaa tulvan 
syntymisajan tai tulvahuipun ajankohtaa ei voida 
kovin paljon etukäteen ennustaa. Vesistömalli on 
nähtävissä ympäristöhallinnon internet -sivuilla 
http://www.ymparisto.fi / vesistoennusteet. 

Jos virtaama Kokemäenjoessa vesistömallin mu-
kaan nousee suureksi (talvella noin 3�0 m3/s ja ke-
sällä yli 600 m3/s tai vedenkorkeus Kivinillä N60 + 
1,0 m tai Vanhalla sillalla N60 + 1,2 m tasolle) Lou-
nais-Suomen ympäristökeskus ilmoittaa asiasta Sa-
takunnan pelastuslaitokselle ja Porin kaupungin 
tekniselle palvelukeskukselle. Ilmoitus on tehtävä 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Tulvavaaraa arvioi-
taessa on otettava huomioon virtaamaennusteet 
ja sääolosuhteet, etenkin ilman ja veden lämpötila 
sekä merivedenkorkeuden ennusteet. 

Vesitilanteen seuranta 
Kokemäenjoen vesistössä
Ympäristöhallinnon tietojärjestelmään tulee reaa-
liaikaiset tiedot noin �0:stä vedenkorkeuden seu-
rantapaikasta ja noin 20:stä virtaaman mittauspai-
kasta. Vesitilannetta voi seurata Kokemäenjoelle 
laaditusta vesistömallista internetistä. Vesitilan-
netta ja vesistöennustekarttoja voi seurata reaa-
liaikaisena ympäristöhallinnon internet-sivulta 
osoitteessa www.ymparisto.fi/ ympäristön tila/ 
pintavedet/ ajankohtainen vesitilanne. Alin vir-

6 Tulvan ennakointi ja ennakkotorjunta

Tulvauhasta ilmoittaminen:

Tulvauhasta tulee ilmoittaa etupainotteisesti Sata-
kunnan pelastuslaitokselle ja Porin kaupungille, jotta 
varautumistoimenpiteille jää aikaa.

Huonompi vaihtoehto on jättää ilmoittamatta tul-
vauhkatilanteesta, joka toteutuu – kuin ilmoittaa 
tulvauhkatilanteesta, joka ei toteudu.

Kehittämisehdotus:
Pelastusviranomaisen ennakkovarautumistoimet  

Pelastusviranomaisille laaditaan oma toimenpide-
lista suoritettavista ennakkovarautumistoimenpiteis-
tä sen jälkeen, kun tulvauhkailmoitus on annettu.

taaman mittauspaikka on Harjavallan voimalai-
toksella (3�10�00).

Vesitilanteen seuranta Porissa

Normaali tulvatilanteen seuranta 

Lounais-Suomen ympäristökeskus seuraa vesistön 
vesitilannetta ja tiedottaa tarvittaessa hyydetilan-
teen seurantatarpeesta ja pyytää Pirkanmaan ym-
päristökeskukselta vesitilanneselvityksen, mikäli 
tulvauhka on ennusteiden ja vesitilanteen perus-
teella mahdollinen.

Seurannassa tulee tarkkailla yleistä säätilan 
kehitystä ilmatieteenlaitoksen internet-sivuilta:  
www.fim.fi, vesistöennusteita ja reaaliaikaista ve-
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sitilannetta ympäristökeskuksen sivuilta: www.
ymparisto.fi sekä merivedenkorkeutta merenkul-
kulaitoksen sivuilta: www.fimr.fi.

Internet-sivuilta on seurattava erityisesti Harja-
vallan voimalaitoksen virtaamaa ja sen ennustetta 
sekä Porin sillan havaintopaikan vedenkorkeutta ja 
lämpötilaa. Tarvittaessa on pyydettävä merentutki-
muslaitokselta merivedenkorkeuden ennusteita.

Porin kaupunki seuraa vesitilanteen kehittymis-
tä länsitiellä ja Lyttyläntiellä sekä Kahaluodossa. 
Jos vedennousun merkkejä on näkyvissä, on otet-
tava yhteyttä tulvantorjuntahenkilöön tai viran-
omaistoiminnasta vastaaviin. 

Tehostettu tulvatilanteen seuranta 

Säätilan ja vesitilanteen kehitystä seurataan kah-
desti päivässä normaalin tulvatilanteen seurannan 
mukaisesti. Mikäli olosuhteet viittaavat siihen, että 
tulvatilanne saattaisi pahentua, Lounais-Suomen 
ympäristökeskus pyytää virka-apuna Satakunnan 
pelastuslaitosta seuraamaan vesitilannetta sään-
nöllisesti ennalta sovituista vedenkorkeuden mit-
tauspisteistä. Käytössä ovat Kivinin, Etelärannan, 
Porin sillan, Lukkarinsannan ja Outokummun ve-
denkorkeuspisteet (taulukko 6). 

Taulukko 6. Käytössä olevat vedenkorkeuden mittauspaikat ja asteikkojen laitteisto

Asteikko Laitteisto Asteikon 0-taso

Launainen
(Kivini)

Reaaliaikainen vedenkorkeuden seuranta, tulvavaroitus matkapuheli-
meen

N60 +0 m

Eteläranta Vedenkorkeuden puoliautomaattitallennus, asteikko, yleisönäyttötau-
lu

N60 -0,24 m

Porin silta Reaaliaikainen vedenkorkeuden ja veden lämpötilan seuranta, tiedotseuranta, tiedot 
nähtävissä internetissä: http://www.ymparisto.fi hakusanalla vesitilan-
nekartat, varoitukset sähköpostiin

N60 -1,00 m

Outokumpu Asteikko N60 -0,25 m

Lukkarinsanta Reaaliaikainen vedenkorkeuden seuranta, tulvavaroitus matkapuheli-tulvavaroitus matkapuheli-
meen, asteikko

N60 -0,5 m

Launaisista (Kiviniltä) vedenkorkeustiedot välit-
tyvät reaaliaikaisena rekisteriin. Vedenkorkeuden 
noususta tulee varoitus matkapuhelimeen. Porin 
sillan vedenkorkeus- ja lämpötilatiedot välittyvät 
reaaliaikaisena tietojärjestelmään. Etelärannassa 
on puoliautomaattinen mittauslaitteisto, joka lä-
hettää vedenkorkeustiedot ja vesistöennusteen 
varoitukset sähköpostiin. Laitteistoon on kytket-
ty yleisönäyttötaulu, jossa vedenkorkeus on esi-
tetty N60 –korkeusjärjestelmässä. Outokummun 
asteikkolukemaa on tiedusteltava paikan päältä. 
Lukkarinsannan vedenkorkeutta seurataan auto-
maattilaitteistolla. Laitteisto lähettää vedenkorke-
uden nousun perusteella tulvavaroituksen matka-
puhelimeen. Sekä Launaisten että Lukkarinsannan 
asemien matkapuhelinvaroitukset menevät Lou-
nais-Suomen ympäristökeskukselle ja Satakunnan 
pelastuslaitoksen päivystävälle palomestarille.

Lounais-Suomen ympäristökeskus pyytää tar-
vittaessa virka-apupyyntönä tihentämään mitta-
uspisteverkostoa gps -mittauksin. Mittaukset suo-
ritetaan Halssissa, Kivinillä, Launaisissa, Rauman-
juovan sillalla, Lanajuovan sillalla, Huvilajuovan 
sillalla, Luotsinmäenhaaran sillalla, Etelärannassa, 
Porin sillalla, Lukkarinsannalla, Tiimannissa, Ou-
tokummussa ja Ulvilan sillalla. Jos vedenkorke-
uden kaltevuuserojen perusteella voidaan todeta 
jää- tai hyydepatojen olemassaolo, tulee ottaa yh-
teys Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tulvan-
torjunnasta tai viranomaistoiminnasta vastaavaan 
henkilöön. Vedenkorkeustiedot toimitetaan Lou-
nais-Suomen ympäristökeskukseen, Satakunnan 
pelastuslaitokselle ja Porin kaupungin tekniseen 
palvelukeskukseen.
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Etelärannan vedenkorkeuden mittauslaitteistoon on kyt-
ketty yleisönäyttötaulu. Kuva Kalervo Laaksonen

Lentotarkastukset 

Porin kaupunki tekee tarvittaessa lentotiedusteluja 
tulvatilanteen kartoittamiseksi ja torjuntakohtei-
den tarkastamiseksi (toteutetaan tulvantorjunnan 
johtoryhmän toimeksiannosta). Tiedustelun tu-
lokset käsitellään tulvantorjunnan johtoryhmässä, 
jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Lentotarkastuk-
sissa näkee erinomaisesti vesi- ja hyydetilanteen 
kehittymisen sekä tulva-alueet ja ilmakuvat ovat 
erinomainen keino todentaa tulvavahinkoja. 

Kirjurinluodon kärki talvella 2004-2005. Kuvassa näkyy Luotsinmäenhaaran ja Raumanjuovan jääpuomien vaikutus jääkan-
nen muodostumiseen. Kuva: Eero Laru
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Jää- ja hyydetilanteen seuranta

Normaalisti jäätilanteen seurantaa tehdään loppu-
talvella ja alkukeväällä. Seurannassa arvioidaan 
jään määrää ja laatua, etenkin teräsjään määrää. 
Porissa jääpatotulvariski on muulloinkin kuin 
keväällä, koska virtaaman ja vedenkorkeuksien 
muutosten vaikutuksesta jäät saattavat yllättäen 
irrota uoman reunoista. Jääpatotulvatilanteiden 
arvioinnin helpottamiseksi laaditaan välille Har-
javalta – Pori jäänlähtömalli. 

Hyyteen muodostumisen havaitseminen Porissa 
on vaikeaa. Yleensä ensimmäinen merkki suppo-
padon muodostumisesta on vedenpinnan nousu 
Kivinillä. Vaikka suppopadon epäillään muodos-
tuneen on sen paikantaminen suistoalueella han-
kalaa.

Jääpuomit

Jääpuomeja käytetään hyydetulvantorjuntaan 
edistämään jääkannen muodostumista. Kokemus-
ten mukaan ilman lämpötilan on oltava noin -10 oC 
ja virtaaman alle 300 m3/s parin päivän ajan, jotta 
puomeista olisi hyötyä jääkannen muodostukses-
sa. Kovalla virtauksella jääkantta ei muodostu tai 
se rikkoutuu puomin edessä ja liikkeellä olevat jää-
lautat kulkeutuvat puomin yli.

Jääpuomien paikat

Säännöllisesti asennettavien jääpuomien paikat 
ovat: Koivistonluodon Kirkkojuovan alapää, Ul-
vilan sillan yläpuoli sekä Nakkilan Kirkkosaaren 
kohta. Puomit asennetaan pääuomaan. Puomima-
teriaaleina käytetään järeää uittopuomia. 

Kyläsaarenjuovan alapäähän, Luotsinmäen-
haaran alapäähän, Raumanjuovan yläpäähän ja 
Luotsinmäenhaaran yläpäähän jääpuomit asen-
netaan tarvittaessa. Tarvittaessa asennettavien 
jääpuomien materiaali on �2 mm paksua polyprop-
eeniköyttä, joka on merkitty merkkikohoilla. 

Jääpuomin paikka Kirkkojuovan kohdalla. Puomi asenne-
taan säännöllisesti loppusyksyllä.

Jääpuomin paikka Ulvilan sillan yläpuolella. Puomi asenne-
taan säännöllisesti loppusyksyllä

Jääpuomin paikka Nakkilassa Kirkkosaaren kohdalla. Puo-
mi asennetaan säännöllisesti loppusyksyllä.
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Kyläsaarenjuovan alapään ja Luotsinmäenhaaran alapään 
jääpuomien paikat. Puomit asennetaan tarvittaessa.

Raumanjuovan yläpään ja Luotsinmäenhaaran yläpään 
jääpuomien paikat. Puomit asennetaan tarvittaessa.

Jääpuomien asennuksesta tiedottaminen 

Lounais-Suomen ympäristökeskus tiedottaa puo-
mien asennuksesta ennen varsinaisia käytännön 
toimia. Tiedotteessa mainitaan puomien paikat ja 
niiden mahdollisesti aiheuttamat vaaratilanteet ve-
sillä liikkujille ym. tarpeelliseksi katsottava tieto. 
Tiedote lähetetään paikallisradiolle ja -lehdille. 

Jääpuomien asennuksesta annettu tiedote 2.12.2005

Kokemäenjokeen asennetaan jääpuomeja hyyde-
tulvien estämiseksi

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimeksiannosta 
Satakunnan pelastuslaitos asentaa viikon 49 aikana ns. 
jääpuomit Kokemäenjokeen. Jääpuomien tarkoituksena 
on edesauttaa jääkannen muodostumista jokeen. Jääkansi 
estää hyyteen muodostumista ja täten vähentää hyydön 
aiheuttamia talvitulvia.

Jääpuomeina käytetään uittopuomeja.

Puomit asennetaan seuraaviin kohtiin:

1. Porissa (Koivistonluoto) Kirkkojuovan ja Kokemäen- 
joen pääuoman yhtymäkohtaan Hemmintien kohdalle.

2. Ulvilassa Friitalan kohdalla olevan maantiesillan ylävir-
ran puolelle.

3. Nakkilassa Kirkkosaaren kohdalle, ns. Puontin rantaan.

Puomien ylitys moottoriveneellä ei ole mahdollista. Jäi-
den lähdettyä puomit käännteään rannan suuntaisesti.

Lisätietoja :

Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
rakennuttamispäällikkö Eero Laru
Satakunnan pelastuslaitos, pelastuspäällikkö 
Kalervo Laaksonen 

Jääpuomien asennus ja irrotus

Puomit kiinnitetään uoman reunoilla oleviin ennal-
ta rakennettuihin kiinnityskohtiin tai rannalla ole-
viin riittävän vahvoihin puihin. Ensin kiinnitetään 
puomi toisesta päästä. Sitten hinataan toinen pää 
perämoottoriveneellä rannansuuntaisesti, kunnes 
puomi on levittäytynyt koko pituuteensa. Kään-
nytään nopeasti alavirtaan toista kiinnityspistettä 
kohti ja kiinnitetään puomin toinen pää. 

Tarvittaessa asennettavat polypropeenipuomit 
varastoidaan valolta suojattuna Mäntyluodon öl-
jyntorjuntavarastoon. Katkenneet tai huonokun-
toiset puomin osat poistetaan ja vaihdetaan uusiin. 
Uusien puomien hankinnasta ja puomien asennut-
tamisesta vastaa Lounais-Suomen ympäristökes-
kus. Puomien asentamiseen pyydetään virka-apua 
pelastuslaitokselta. 

Jääpuomien irrotus aloitetaan alimmasta jääpuo-
mista ja edetään puomi kerrallaan ylöspäin. Ennen 
seuraavan puomin irrottamista on seurattava, et-
tä jäät lähtevät pois joesta. Puomien irrottamisen 
yhteydessä tarkastetaan puomien kiinnityspaikat 
maastossa ja uittopuomien/köyden kunto.
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Penkereiden tarkastukset

Penkereet ovat pysyvä tulvantorjuntakeino. Penke-
reet on yleensä rakennettu tietyn suuruista tulvaa 
vastaan. Vuosien saatossa penkereet kuluvat ja ma-
taloituvat, eivätkä ne enää vastaa niille asetettuja 
tulvasuojeluvaatimuksia. Tämän vuoksi on tärkeää 
pitää huolta penkereiden kunnosta säännöllisillä 
tarkastuksilla ja korjaustoimenpiteillä. Penkerei-
den korjausta ja Kokemäenjoen ruoppausta suun-
nitellaan Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ym-
päristökeskuksen yhteistyöhankkeena. 

Tulvapenkereiden tarkkailu 
tulvauhka- ja tulvatilanteessa
Tulvauhka- ja tulvatilanteessa on tehtävä penkerei-
den kunnon ja vakavuuden tarkkailua. Penkerei-
den heikot kohdat (esim. joen virtauksesta tai jäi-
den aiheuttama rantaeroosio tai myyrien kaivamat 
kolot) lisäävät pengermurtumavaaraa. 

Tulvaveden noustessa korkealle, noin tasolle 
N60 +2,0 m, on penkereiden vakavuus uhattu-
na. Penkereiden harja on paikoitellen vain noin 
1 metriä leveä. Etenkin pengermateriaalin ollessa 
sateiden tai lumen sulamisen vaikutuksesta mär-
kää ja penkereen edelleen ollessa sula on vakavuus 
epävarmaa. 

Tulvaveden noustessa noin N60 +1,60 m:n tasol-
le on aloitettava penkereiden vakavuuden tarkkai-
lu. Tulvaveden noustessa tasolle N60 +2,0–2,2 m on 
penkereiden vakavuustarkkailun oltava jatkuvaa.

Jääpadon purkua talvella 2004-2005 Kokemäenjoen suistossa. Kuva: Satakunnan Kansa
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Säännöstelyn ohjaus ja 
vesistörakenteiden käyttö

Kokemäenjoen yläosan järvien 
vedenpintojen kriittiset tasot

Tulvatilanteessa vedenkorkeuksia ja juoksutuksia 
tulee hoitaa siten, että kokonaisvahingot jäävät 
mahdollisimman pieniksi. Taulukossa 7 on esitetty 
Kokemäenjoen järvialueen järvien vedenpintojen 
kriittiset tasot, joissa syntyy merkittävää vahinko-
jen kasvua ja suurvahingot sekä säännöstelyn al-
kamisvuodet ja taulukossa 8 on esitetty juoksutus-
ten muutosten vaikutus järvien vedenkorkeuksiin. 
Taulukossa 9 on esitetty Kokemäenjoen vesistön 
yläosan järvien vedenkorkeuksien toistuvuuksia 
eri ajanjaksoilla säännöstelystä riippuen. Suurtul-
vatilanteissa säännöstelyn käytön merkitys tulvati-
lanteen hallinnassa vähenee/ loppuu vesimääristä 
riippuen. Liitteessä  � on Pirkanmaan järvien sään-
nöstelyyn liittyviä tietoja.

7 Tulvantorjunta Kokemäenjoella Porissa

Taulukko 7. Kokemäenjoen yläosan järvien vedenpinto-
jen kriittiset tasot NN -korkeusjärjestelmässä.  
(Tiedot ovat vanhoja ja osittain epätarkkoja, tietolähde: 
Kokemäenjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitel-
ma, 1999).

Järvi Vahinkojen 
merkittävä 
kasvu (m)

Suurvahin-
got (m)

Säännös-
telyn alka-
misvuosi

Iso-Längelmävesi +84,4 +84,7 1)

Näsijärvi +95,6 +95,7 1980

Liekovesi +57,5 +58,1

Vanajavesi +79,7 +80,0 1962

Pyhäjärvi +77,2 +77,2 1962

Kuorevesi +99,7

Keurusselkä +106,1 +106,5 1)

Kyrösjärvi +84,8 +84,9 1997

Kulovesi +58,0 +58,4 1957

Rautavesi +57,7 +58,1

1) rakenteet mahdollistavat säännöstelyn

Taulukko 8. Kokemäenjoen yläosan järvien juoksutusten muutosten vaikutus vedenkorkeuteen
(Tietolähde: Kokemäenjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma, 1999).

Järvi Juoksutusmuutos 1 m3/s
vaikutus vrk:ssa (cm)

Muutos vedenkorkeudessa 1 cm/vrk
juoksutusmuutos (m3/s)

Lieko-Rauta-Kulovesi 0,13 8

Pyhäjärvi 0,07 15

Vanajavesi 0,05 20

Näsijärvi 0,03 30

Iso-Längelmävesi 0,02 60

Kyrösjärvi 0,09 11
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Taulukko 9. Kokemäenjoen vesistöalueen yläosan järvien keskiylivedenkorkeudet ja toistuvuusanalyysillä arvioidut ve-
denkorkeudet keskimäärin kerran 50, 100 ja 250 vuodessa esiintyvillä tulvilla säännöstelystä riippuen eri ajanjaksoilla NN 
–korkeusjärjestelmässä. (Tietolähde: HYDvalikko).

Järvi Havaintopaikka Havainto-
jakso

MHW (m) HW1/50 HW1/100 HWI/250 
(m)

Iso-Längelmävesi 3501600 Mallasvesi, Apia 1896-2006 84,30 84,90 85,03 85,19

Näsijärvi 3506920
3506500

Tampella
Murole, ala

1971-2007
1900-2007

95,40
95,47

95,56
95,90

95,59
95,98

95,64
96,10

Iso-Tarjanne 3505000 Visuvesi 1865-2006 96,50 97,42 97,61 97,87

Vanajavesi 3503010 Konhonselkä, 
Akaa,
Hämeenlinna

1962-2006

1900-2007

79,54

80,07

79,72

81,35

79,76

81,62

79,81

81,89

Pyhäjärvi 3503410 Näppilä
Pyynikki

1962-2006
1900-1995

77,14
77,26

77,20
78,01

77,22
78,17

77,24
78,38

Keurusselkä 3505600 Mänttä 1911-2006 105,86 106,52 106,66 106,84

Kyrösjärvi 3508210 etelä 1971-2007
1926-2007

83,69
83,73

84,53
84,55

84,71
84,72

84,98
84,95

Iso-Kulovesi 3508700 Rautavesi 1961-2006
1911-2007

57,44
57,48

57,56
58,04

57,59
58,15

57,62
58,31

Järvialueen järvien vedenkorkeudet, säännös-
telynkäyttömahdollisuudet, vedenpinnan nosta-
minen ja tarvittaessa vedenpinnan nostaminen 
lupaehdoissa annettuja säännöstelyn ylärajoja 
ylemmäksi ovat ensisijaisen tärkeitä huomioon 
otettavia tekijöitä tulvantorjunnassa. Iso-Tarjan-
nevettä lukuun ottamatta yläosan järviä voidaan 
säännöstellä vesistörakenteilla. Säännösteltävien 
järvien säännöstelytilavuus on yhteensä lähes 
1 �00 milj. m3. 

Vesistön alaosan järvet ovat pinta-alaltaan pie-
niä ja täyttyvät tulvavirtaamilla nopeasti. Sään-
nöstelytilavuudet ovat pieniä, joten vaikutukset 
Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnassa ovat 
vähäiset. Säännöstelyn käytön merkitys rajoittuu 
lähinnä Harjunpäänjoen kautta nousevan tulvan 
hallintaan. 

Poikkeusluvat

Mikäli järvien lupaehtojen mukaisista säännöste-
lyrajoista poiketaan on haettava ympäristölupavi-
rastosta poikkeuslupa. Pirkanmaan järvien poik-
keusluvat valmistelee ja hakee Pirkanmaa ympä-
ristökeskus. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
on tarvittaessa toimitettava lupahakemusta varten 
tarvittavia tietoja, esim. tulvista aiheutuvat  vahin-
koarviot.

Hyyteen ja jääpatojen 
purkaminen
Hyyteen poistoa kaivukoneella tehdään Kokemä-
enjoessa tarvittaessa. Kaivu tehdään ponttonin 
päältä pitkäpuomisella kaivukoneella. Työ on joen 
suuruudesta johtuen hidasta ja vaarallista. Erityi-
sesti tulee huomioon ottaa työturvallisuus ja Työ-
suojeluopas �� ohjeet. 

Räjäytykset 

Kokemäenjoella räjäytykset eivät ole yleensä en-
sisijainen tulvantorjuntakeino. Räjäytysten vaiku-
tus on epävarmaa, koska hyyde kasautuu nopeasti 
uudelleen. Räjäytykset aiheuttavat myös vaaraa 
ihmisille. 

Jos räjäytykset nähdään tarpeellisiksi, tulee 
varautua seuraaviin lupiin, asiakirjoihin ja työ-
suojeluohjeisiin: räjähdysaineiden lähetyslistat, 
räjähteiden määräaikainen siirtotodistus, räjähdys-
aineluvat, räjäytysilmoitus, räjähdystyömaan tur-
vallisuussuunnitelma, vaarallisen aineen maantie-
kuljetuksen ohjekortti, vesivoimalaitosten yhteys-
tiedot, torjuntayön päivystys- ja varallaolovuorot, 
ympäristöopas �� (Työsuojelu veneiden käytössä), 
ympäristöopas �� (Työsuojelu jää- ja hyydepatojen 
torjunnassa) ja ympäristöopas �8 (Työsuojeluopas 
moottorikelkan ja mönkijän käytössä).
 Räjäytystyöt tulee aloittaa alavirralta. Räjäytys-
ten panosmäärä ei saa olla liian suuri, ettei liikkeel-
le lähde suuria jäämassoja, jotka tukkivat kapeik-
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koja entistä pahemmin. Räjäytykset tulee aloittaa 
pienillä, 2-3 kg:n panoksilla. Kivinillä tehtävissä rä-
jäytyksissä 1� kg:n panos toimii parhaiten, kun taas 
kaupungilla panosten on oltava pienempiä, noin 2 
kg. Panoksia on räjäytettävä kerralla 3-� kappalet-
ta. Panokset on asetettava hyyteeseen tehtyyn rei-
kään. Kokemuksen mukaan noin 1 metrin pituinen 
tulilanka riittää räjäytyshenkilöstön siirtymiseen 
turvallisen matkan päähän räjäytyskohteesta.

Jääpato talvella 1974-75. Kuva Kari Syrjälä Suomen ympäristökeskus.

Virka-apupyynnöt ja 
asiantuntija-apu
Tarvittaessa Satakunnan pelastuslaitos voi pyytää 
Puolustusvoimien Porin prikaatilta virka-apua esi-
merkiksi evakuoinnin ja tulva-alueen eristämisen 
järjestämiseen. Malli virka-apupyynnöstä liitteenä 
�.

Lounais-Suomen ympäristökeskus voi tarvit-
taessa pyytää virka-apua Puolustusvoimien Porin 
prikaatin pioneereilta hyyde- ja jääpatojen räjäy-
tyksiin sekä asiantuntija-apua tulvantorjunnan 
suunnitteluun Suomen ympäristökeskukselta.
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Pelastustoiminnan lähtökohtana on, että onnetto-
muuskohteeseen hälytetään lähimmät ja tarkoituk-
senmukaisimmat pelastusyksiköt. Hälytysten on 
oltava riittävän etupainotteisia, jotta hälytetyillä 
yksiköillä on realistiset mahdollisuuden suoriutua 
tehtävästään. Tehtävän suorittaminen edellyttää 
ylivoimaa tilanteeseen nähden. Taulukossa 10 on 
hälytystasot tulvauhan vakavuuden mukaisesti 
luokiteltuna.

SISÄINEN HÄLYTYS  
Luonnontulvatilanne

Tilanteeseen varaudutaan, kun 
• talvella olosuhteet hyyteen muodostukselle ovat 
olemassa ja virtaaman ennustetaan Harjavallan 
voimalaitoksella pysyttelevän yli  3�0 m3/s:ssa, 
• avovesitilanteessa virtaaman ennustetaan 
Harjavallan voimalaitoksella nousevan noin  
700 m3/s:iin tai
• vedenkorkeus Kivillä ylittää tason N60 +1,0 m 
tai Porin sillalla tason N60 +1,20 m.

HÄLYTYSTASO 1  
Vakava luonnontulvatilanne

Tilanteeseen varaudutaan, kun 
• talvella hyyteen muodostus on käynnissä ja vir-
taaman ennustetaan Harjavallan voimalaitoksella 
olevan yli �00 m3/s ja sääennusteessa on luvassa 
pakkasta (0-10 oC) ja tilanteen arvioidaan kestävän 
pitkään eikä jääkannen muodostuminen ole mah-
dollista tai muutoin onnistu,
• avovesitilanteessa virtaaman ennustetaan Har-
javallan voimalaitoksella nousevan yli 1 000 m3/s:
iin,
• joen jääkansi (ohut) on lähtenyt liikkeelle, jää-
pato on syntymässä ja virtaama on noin �00 m3/s 
eikä virtaaman ennusteta pienenevän,
• vedenkorkeus Porin sillalla ylittää tason N60 
+1,80 m tai

8 Hälytystasot

• vesistössä yläosan järvien tai jokiosan juoksu-
tusta ei voida hoitaa rakenteellisten ongelmien tai 
muualla esiintyvän tulvavaaran vuoksi.

HÄLYTYSTASO 2  
Suurtulvatilanne kehittymässä

Tilanteeseen varaudutaan, kun 
• talvella virtaaman ennustetaan Harjavallan voi-
malaitoksella nousevan noin 600-700 m3/s:iin,
 • avovesitilanteessa virtaaman ennustetaan Har-
javallan voimalaitoksella nousevan yli  
1 100 m3/s,
• joen jääkansi (vahva) on lähdössä liikkeelle ja 
virtaama on noin 600-700 m3/s, eikä virtaaman en-
nusteta pienenevän tai
• vedenkorkeus Porin sillalla ylittää tason N60 + 
2,� m ja rautatiesillalla tason N60 +3,1 m 

Pengermurtuma
• pieni, noin 2-3 m, paikallinen pengermurtuma 
tai
• vesi nousee penkereen päälle matalassa kohdas-
sa ja syövyttää pengertä

HÄLYTYSTASO 3 
Suurtulvatilanne

• vesi nousee yli pengerrysten eikä virtaamaa pys-
tytä pienentämään

Vakava patovaurio
• penger murtuu �-10 metrin matkalta ja on vaara, 
että murtuma laajenee
• jollain Kokemäenjoen voimalaitoksella patovau-
rio, jota ei pystytä hallitsemaan
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Hätäkeskuksen hälytysohjeet

Satakunnan pelastuslaitos laatii yhteistyössä hä-
täkeskuksen kanssa oman ohjeiston hälytettävistä 
viranomaisista ja yhteistoimintatahoista, esim. tie-
liikennekeskus 02002100.

Kehittämisehdotus:
Tulvatietoa hätäkeskukselle

Hätäkeskuksen henkilöstö tulee kouluttaa tulva-
onnettomuusuhan ja siihen liittyvien tehtävien vas-
taanottoon sekä kertoa erityissuunnitelman sisäl-
löstä.

SISÄINEN HÄLYTYS

S
I
N
I
N
E
N

Tapahtuma Normaalista poikkeava tilanne
• Luonnontulvatilanne
• Säännöstelytoimenpiteet

Toimenpiteet:
• Valvonnan ja valmiuden nosto
• Säännöstelytoimenpiteet
• Vesistörakenteiden tarkistukset
• LOS kokoaa Kokemäenjoen tulvajoryn
• Tiedottaminen

Päätös Päivystävä pelastusviranomainen hälyttää 
P2 -tason

HÄLYTYSTASO 1

K
E
L
T
A
I
N
E
N

Tapahtuma • Vakava luonnontulvatilanne
• Varautuminen suurtulvatilanteeseen

Toimenpiteet:
• Väestön varoittaminen ja valmistautuminen evakuointiin
• Torjuntakaluston käyttöönotto
• Vaurion korjaus
• Johtoryhmän kokoontuminen
• Tiedottaminen

Hälytykset:
• Ks. hälytysohje (liite 2)

Päätös 1. Hätäkeskuspäivystävä (hätäilmoituksesta)
2. P2

HÄLYTYSTASO 2

O
R
A
N
S
S
I

Tapahtuma • Suurtulvatilanne kehittymässä
• Eroosion aiheuttama vaurio, joka on vaikeasti hallit-
tavissa tai korjattavissa

Toimenpiteet:
• Väestön evakuoiminen alueelta
• Suojaustoimenpiteet
• Tiedottaminen

Hälytykset:
• Ks. hälytysohje (liite 2)

Päätös 1. P2
2. Hätäkeskuksen päivystäjä (useita hätäilmoituksia)

HÄLYTYSTASO 3

P
U
N
A
I
N
E
N

Tapahtuma • Suurtulvatilanne
• Vakava patovaurio, joka todennäköisesti johtaa 
padon täydelliseen murtumiseen ja katastrofaalisiin 
seurauksiin padon alapuolisilla alueilla

Toimenpiteet:
• Väestön pelastaminen
• Tulvantorjuntatoimenpiteet
• Tiedottaminen

Hälytykset:
• Ks. hälytysohjeet (liite 2)

Päätös 1. P2
2. Kunnossapidon vastuuhenkilö
3. Hätäkeskuksen päivystäjä (useita hätäilmoituksia)

                       HÄLYTYSTASON PÄÄTTÄÄ P2. (Pelastustoiminnan johtamisen ohje ja P2-järjestelmä)

TAULUKKO 10. Hälytystasot tulvauhan vakavuuden mukaisesti luokiteltuna

Tilannekuvan muodostaminen

Ensimmäisen tilannekuvan tulvasta ja siihen liittyvistä tapahtumista muodostaa henkilö, joka tekee hätäilmoi-
tuksen aluehälytyskeskukseen. Ilmoituksen perusteella hälytyksen vastaanottaja arvioi hälytyksen tason ja 
hälyttää tarvittavat yksiköt.
Kun pelastuslaitoksen yksiköt saapuvat kohteeseen, tekee yksiköiden esimies tapahtumista tilannearvion ja 
ratkaisee lisähälytystarpeen.
Tulvatilanteet ovat pitkäkestoisia ja tilannetta on arvioitava uudelleen tapahtumien edetessä. Tilannekuvan 
muodostamiseen käytetään vahinkokohteista saatavaa tietoa, vesitilanneseurantoja ja -ennusteita sekä tulva-
riskikarttoja. Tilanteeseen nähden hälytysten tulee olla etupainotteisia ja tilannekuvan mukaan hälytystasoa on 
nostettava ja esimerkiksi väestön evakuointi tulva-alueelta on aloitettava riittävän ajoissa.
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Varautuminen pengermurtu-
maan tai ylivirtaukseen

Penkereiden tarkkailun ja vesistömallien ennustei-
den perusteella tehdään päätökset pengermurtu-
maan tai ylivirtaukseen varautumiseksi etupainot-
teisesti.  Kiireelliset pengerkorjaukset tekee Porin 
kaupunki.

Varautumisvaiheessa varmistetaan kuljetus- ja 
konekaluston, maa-aineksen ja muun materiaalin, 
esim. suodatinkankaan, saaminen nopeasti käyt-
töön. 

Korjausmateriaalien saatavuus 
ja kuljetus penkereille

Penkereiden korjausmateriaalia on saatavissa:
 • louhetta Kiimakalliolta
 •  molskottia Tuorilasta
 •  erilaista maa-ainesta on reservissä maan- 

 kaatopaikalla
 • eri maalajeja on kadunrakennuksen eri   

 työmailla
 • suodatinkangasta on Porin kaupungin   

 kadunrakennuksen yksiköllä.

Maa-ainesten kuljetuksessa valtatie 8 kulkuyhtey-
tenä on tärkeä: murske on kaupungin pohjoispuo-
lella ja kalusto sijaitsee kaupungin eteläpuolella.

Satakunnan hätäkeskus ylläpitää luetteloa lä-
hialueen maansiirtokalustosta. Maansiirtokalus-
ton hälyttämisestä on ohjeet ko. hätäkeskuksessa. 
Maanrakentajien Turun piiriyhdistys ry:n vuosit-
tain julkaisemasta jäsen- ja kalustoluettelosta löy-
tyvät ajanmukaiset tiedot torjuntatyöhön tarvitta-
vista ja soveltuvista koneista. Luettelo löytyy myös 
Internetistä. Soran ja hiekan sekä muun materiaalin 
toimittamiseen tarvittava kuljetuskalusto tilataan 
ko. toimintaa harjoittavilta yrityksiltä.

9 Penkereiden pettäminen ja tilapäiset    
 penkereet

Penkereiden pettäminen 

Pengervaurioiden korjausmenetelmät ja niihin 
käytettävät materiaalit määräytyvät murtuma-
tyyppien mukaan. Korjausmenetelmän valinnasta 
päättää rakenteen kunnossapidon vastuuhenkilöt 
tai tarvittaessa pelastusviranomaiset.

Pengermurtuma tai ylivirtaus

Mikäli penkereessä on murtuma ja siinä ylivirta-
usta, tulee kohteeseen ajaa ensin karkeaa louhetta, 
jonka päälle levitetään suodatinkangas. Suodatin-
kankaan päälle ajetaan maakerros. Suodatinkan-
kaan sijasta voidaan käyttää myös karkeaa soraa.

Vaurion edettyä jo niin pitkälle, että pengervalli 
on osittain tai kokonaan murtunut, on ensimmäi-
senä toimenpiteenä ajaa murtuma-aukkoon sen 
molemmilta suunnilta mahdollisimman suuriko-
koista louhetta, tms. raskaita kappaleita. Koneka-
luston tulee tällöin olla mahdollisimman järeää. 
Tehtävään soveltuvat parhaiten kaivinkoneet. Kor-
jausmenetelmä on muilta osin samanlainen ylivir-
taustapauksen kanssa.

Sisäinen eroosio

Mikäli pengerrakenteessa on sisäinen eroosio, tulee 
korjaustoimenpiteisiin ryhtyä samanaikaisesti pen-
kereen märällä ja kuivalla puolella. Märällä puolel-
la oleva vuotokohta pyritään tukkimaan ajamalla 
siihen moreenia tai tarvittaessa myös karkeampia 
maa-aineksia. Kuivalla puolella syöpymiskohdan 
päälle levitetään suodatinkangas, joka painotetaan 
soralla tai hiekalla ja lopuksi louheella.
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Penkereiden hätäkorjaus 
Porin kaupungin alueella

Jos Kokemäenjoen tulvapenkereessä havaitaan rik-
koutuminen, käynnistetään välittömästi toimenpi-
teet vaurioituneen penkereen korjaamiseksi. Tieto 
penkereen pettämisestä tulee todennäköisesti Sa-
takunnan hälytyskeskukseen, josta se välitetään 
päivystävälle pelastusviranomaiselle, jonka tehtä-
vänä on edelleen hälyttää TPK:n hälytysnumeroon 
saadut ensitiedot. 

Päivystävän  pelastusviranomaisen on sen jäl-
keen välittömästi suoritettava tiedustelut ilmoi-
tetussa vuotopaikassa ja ryhdyttävä tarvittaviin 
lisätoimenpiteisiin. Teknisen palvelukeskuksen 
kunnossapitoinsinööri käynnistää tarvittavat toi-
menpiteet mm tarvittavan maa-aineksen ja suo-
datinkankaan toimittamiseksi vahinkopaikalle se-
kä huolehtii tarvittavan konekaluston saamisesta 
kohteeseen.

Toimintavalmiusajat:
• kunnossapidon päivystäjä noin 0,� h.
• korjaustyön aloittamisessa noin 2 h.

Porin kaupungin hälyttäminen

Porin kaupungin kunnossapitoinsinöörin hälytysnu-
mero on 044 701 1720 ja virka-ajan ulkopuolella 
621 2332.

Ilmoitukset:
Teknisen palvelukeskuksen johtaja 044 701 1671
Rakennuspäällikkö  044 701 1675

Kehittämistarve: 
Kulkuyhteys penkereille

Hätätilanteessa penkereille pääsyn tulisi olla mahdol-
lista isoillakin työkoneilla. Penkereille pääsyyn tulee 
kiinnittää huomiota ja suunnitella kulkuyhteyksiä 
pengerkunnostusten suunnittelussa.

Tilapäiset tulvasuojelurakenteet 
ja penkereet
Työryhmä arvioi käytössä ja tarjolla olevia tila-
päisiä tulvasuojelurakenteita. Porin suurtulvan 
aiheuttamat rakennusvahingot ovat niin mittavat, 
lähes � 000 asuinrakennusta, ettei tilapäisiä tulva-
suojelurakenteita korkean hinnan takia pystytä 
hankkimaan, eikä henkilö- tai kuljetuskalustoa 
ole käytössä niin paljon, että tilapäisiä rakentei-
ta pystyttäisiin käyttämään kaupungin tai pelas-
tuslaitoksen toimesta, eikä käytössä ole riittävän 
suuria varastotiloja tulvasuojelurakenteiden säi-
lyttämiseksi. 

Kaupungin ja pelastuslaitoksen resurssit riittä-
vät tulvatilanteessa ainoastaan tärkeimpien raken-
teiden ja rakennusten suojaamiseen. Satakunnan 
pelastuslaitos ja Porin kaupunki mahdollisuuksien 
mukaan pyrkivät turvaamaan sähkönjakelun ja jä-
tevedenpuhdistamon toiminnan sekä sairaaloiden 
toiminnan. Keskeinen väliaikaisesti suojattava koh-
de on Yliopistokeskus. Merkittäviä sairaalaraken-
nuksia ei sijaitse välittömästi tulva-alueella, mutta 
rakennusten maanalaiset tilat saattavat olla vaa-
rassa. Nykytilanteessa, mikäli ennustetaan vaikeaa 
tulvatilannetta, on tärkeää vahvistaa penkereitä, 
ettei sortumia pääse tapahtumaan. 

Mikäli näiden suojausten jälkeen jää resursseja 
tilapäisten penkereiden rakentamiseen, valitaan 
vesistöennusteiden ja mallinnusten perusteella 
Toejoen suuntainen tielinja, johon pengerrystä 
rakennetaan. Tielinja tulee valita siten, että vesi-
syvyys penkereen kohdalla on noin  30 cm, maksi-
missaan �0 cm, jotta penger kestää siihen kohdis-
tuvan rasituksen.

 Tarvittavat rakennuskohtaiset tilapäiset suo-
jaukset jäävät rakennusten omistajien omatoimi-
suuden varaan. Omatoimisena suojauskeinona 
kyseeseen tulee lähinnä hiekkasäkkivalli, mikäli 
tarkoitukseen sopivia säkkejä on käytössä, tai muo-
visuojaukset. 

Kehittämistarve: 
Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita yhteiskäyttöön

Porissa tilapäisten tulvasuojelurakenteiden tarve on suuri 
eikä Porin kaupungilla tai Lounais-Suomen ympäristökes-
kuksella yksinään ole mahdollisuuksia hankkia niitä tar-
vittavaa määrää. Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita tulisi 
hankkia yhteiskäyttöön, mutta sijoituspaikka ei saisi olla 
kovin kaukana Porista. 

Nykyisellä vesistömalli- ja ennustusjärjestelmällä tilapäis-
ten tulvasuojelurakenteiden käyttöön vesistön suurtulvati-
lanteessa tilapäisten suojausten tekemiseen on muutama 
päivä aikaa.
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Toimintavastuu, johtaminen 
ja yhteistoiminta
Pelastustoimen vastuu on määritelty pelastuslain 
3 §:ssä. Varoitus-, evakuointi- ja pelastustoiminnan 
johtovastuu kuuluu pelastusviranomaisille lukuun 
ottamatta evakuoidun väestön huoltoa ja tilapäis-
majoittamista. Toimintaa tukevat sairaankuljetus, 
poliisi, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Porin taksi, 
paikallisliikenne ja muut tehtävään sopivat orga-
nisaatiot.

Pelastustoiminnan johtaminen 
ja yhteistoiminta
Pelastustoiminnan johtajana toimii ensivaiheessa 
Porin toimialueen päivystävä pelastusviranomai-
nen. Tulvaennusteet ja tilanteen kehittyminen mää-
räävät johtajan antaman hälytystason. Jos tilanne 
edellyttää hälytystason 1 - 3 mukaisia toimia, ottaa 
pelastustoiminnan johtovastuun varalla oleva P2. 
Pelastustoiminnan johtaja toimii myös onnetto-
muustilanteen yleisjohtajana. Pelastustoiminnan 
johtopaikkana toimii Porin keskuspaloasema, jon-
ne perustetaan toiminta-alueen johtoelin (TOJE) 
ja Satakunnan hätäkeskuksen johtamistila, jonne 
puolestaan perustetaan tarvittaessa pelastuspal-
velun johtokeskus (PEPA-JOKE).  Johtokeskuksen 
valmiuden kohottamisesta vastaa Satakunnan hä-
täkeskus siitä erikseen määrättäessä.

Pelastustoimen henkilöstön ohella suurtulva 
edellyttää pelastustoimen yhteistoimintaviran-
omaisten sekä johtoryhmän (JORY) hälyttämistä 
pelastuspalvelun johtokeskukseen, joka on perus-
tettu Satakunnan hätäkeskukseen.

Pelastuspalvelun johtokeskuksen henkilöstön 
muodostaa johtoryhmä. Johtoryhmässä toimivat P2 
(varallaolosta hälytetty pelastusviranomainen) pu-
heenjohtajana, lääkinnällisen pelastustoiminnan, 
sosiaalitoimen ja teknisen toimen johtajat, poliisin 
ja ympäristötoimiston edustajat, eläinlääkäri sekä 

10 Pelastustoiminta

muut tarvittavat yhteistyötahot, kuten esimerkiksi 
puolustusvoimat. Johtoryhmää voidaan täyden-
tää tarpeen mukaan myös SPR Satakunnan piirin 
edustajalla. (SPR Satakunnan piirin hälytyskaaviot 
on saatu käyttöön.) Toiminta-aluetta johtaa edellä 
mainittu toiminta-alueen johtoelin, joka raportoi 
suoritetuista toimenpiteistä johtoryhmälle. Johto-
ryhmä tukee toiminta-alueen johtoelintä ja pitää 
yllä tilannekuvaa suoritetuista toimenpiteistä. 

Pelastustoiminnan osalta toiminta-alueen johto-
elin muodostetaan samoilla periaatteilla kuin mis-
sä tahansa muussa komppaniatason (aluelähtöä) 
vaativassa onnettomuudessa. Päivystävä pelas-
tusviranomainen toimii toiminta-alueen johtajana 
ellei erikseen muuta sovita ja hänelle avuksi häly-
tetyistä päällystöviranhaltijoista yksi toimii tilan-
nepäällikkönä, yksi operaatiopäällikkönä sekä yk-
si huoltopäällikkönä. Toiminta-alueen johtoelintä 
voidaan täydentää lisähenkilöstöllä.

Porin kaupungin alueella on käytettävissä seit-
semän ulkohälytintä, joista viisi on tyypiltään 
elektroisia hälyttimiä eli niillä voidaan antaa pu-
heviestejä. Väestöhälyttimien kuuluvuuspeittoihin 
ei voi onnettomuustilanteessa täysin luottaa, koska 
vallitseva sää ja etenkin tuulen suunta vaikuttaa 
kuuluvuuteen huomattavasti.

Varoitukset ja ihmisten toiminta varmistetaan 
aina pelastusyksiköiden toimesta. Pelastusyksiköt 
varmistavat varoitusten perillemenon kiertämällä 
oman toimintakaistan talot järjestelmällisesti läpi. 
Jos tulva ei anna aikaa talosta taloon kiertämiseen, 
varoittaminen toteutetaan ainoastaan kuuluttamal-
la varoitusta ajoneuvon kuulutuslaitteella. Varoi-
tustoiminta aloitetaan tulvan tulosuunnasta.
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Rakenteiden
omistajat

Ympäristö-
viranomainen

Kaistanjohtajat Sairaskuljetus-
toiminnan johtaja

Poliisi

2. TOJE
- Pelastusviranomainen

1. JORY
- Pelastusviranomainen

HÄKE

Rakenteiden
omistajat

Ympäristö-
viranomainen

Kaistanjohtajat Sairaskuljetus-
toiminnan johtaja

Poliisi

TOJE:

Tulvasuojelurakenteiden omistaja ja 
ympäristöviranomainen
• Padon hätäkorjaus ja vesistönohjaus

Kaistanjohtajat
• Väestön varoitus, evakuointi ja pelas-
taminen

Sairaankuljetustoiminnan johtaja
• Sairaankuljetuksen ohjaus maa- ja 
ilmakuljetuksilla

Poliisin kenttäjohtaja
• Vaara-alueen eristys ja onnettomuus-
tutkinta
• Kadonneiden etsintä sekä tutkinta
• Liikenteenohjaus
• Järjestyksen ohjaus

JORY:

Lääkinnällisen pelastustoiminnan johtaja
• Loukkaantuneiden kokoaminen
• Kuljetukset
• Paikallinen- sekä jatkohoito
• Terveyskeskusten sekä sairaaloiden valmi-
us ja kapasiteetti

Sosiaalitoimen johtaja
• Evakuointikeskuksien perustaminen
• Evakuoitujen muonitus, vaatetus ja majoi-
tus
• Kriisityö

Teknisen toimen johtaja
• Kunnallistekniikan ylläpito ja kunnostus
• Sähkön- ja energianjakelu

Kunnaneläinlääkäri
• Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuol-
to

Poliisi
• Poliisitoimen koordinointi
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Vaara-alueen väestön evakuointi

Satakunnan pelastuslaitoksella on evakuointisuun-
nitelma, jota noudatetaan myös tulvatilanteissa.

Väestön evakuointi

Evakuoinnin laajuus määräytyy valitun hälytys-
tason mukaan. Vaara-alueen väestö evakuoidaan 
evakuointikeskuksiin pelastustoimen johtamana. 

Lähtökohta on, että kaikki tulva-alueen ihmiset 
evakuoidaan. Suurtulvatilanteessa myös kerrosta-
lojen asukkaat evakuoidaan, koska todennäköisesti 
vesihuolto ja sähkönjakelu keskeytyvät. Evakuoin-
ti on toteutettava etupainotteisesti tulvakarttoihin 
merkityissä asuinrakennuksissa, joissa tulvavesi 
nousee yli 1,� metrin korkeuteen. Porin kaupun-
gin alueelle nouseva vesi aiheuttaa haittaa lähinnä 
vedenkorkeudellaan eikä niinkään virtausnopeu-
dellaan, sillä kaupunkialue toiminee ennemmin 
varastoaltaana kuin virtaavana uomana. 

Kerrostalojen asukkaat eivät ole, kellaria ja poh-
jakerrosta lukuun ottamatta, välittömässä vaaras-
sa tulvan vuoksi. Kerrostalojen asukkaat voivat 
siirtää omaisuuttaan turvaan ylempiin kerroksiin. 
Kerrostalojen ja muidenkin kiinteistöjen asukkai-
ta on käskettävä varmistamaan, ettei maanalaisiin 
tiloihin jää ihmisiä. Pelastusviranomaiset varmis-
tavat julkisten rakennusten kellaritilat ellei muuta 
henkilöstöä ole käytettävissä. Omatoimisen varau-
tumisen toimenpitein suoritettavista tehtävistä tul-
vaonnettomuuksissa on tehtävä kohdetta käsittele-
vään pelastussuunnitelmaan toimenpideluettelo.

Evakuointitilanteessa yksi suurimmista epävar-
muustekijöistä on ihmisten käyttäytyminen. Osa 
väestöstä ei todennäköisesti suostu poistumaan 
vaara-alueelta ja osa ihmisistä saattaa paniikissa 
käyttäytyä jopa väkivaltaisesti. Ratkaisematta on, 
kuka nämä tilanteet hallitsee, kuka vastaa tilan-
teesta, kuka poistaa ihmiset, jotka eivät suostu 
poistumaan alueelta, ja miten heidät poistetaan.

Evakuointikuljetukset

Väestön evakuoiminen toteutetaan paikallislii-
kenteen linja-autoilla sekä takseilla. Vaara-alueen 
väestö voi käyttää evakuointiin myös omia kulku-
neuvojaan.

Evakuointikuljetuksia varten on määrättävä 
paikka, jonne evakuointiin tarkoitetut linja-autot 
ja taksit hälytetään (Länsi-Suomen lääninhallitus, 
Jyväskylän palveluyksikkö; KULO) ja josta tätä 
toimintaa koordinoidaan. Pelastustoiminnan joh-
taja määrää henkilön tai henkilöitä koordinoimaan 
evakuointitoimintaa ja antamaan ajoneuvojen kul-
jettajille tehtävät ja toimintaohjeet.

Lääninhallituksiin perustettava kuljetusoh-
jausyksikkö (KULO) ja tarvittavat tiekuljetuskes-
kukset vastaavat tehtävästä läänin alueella. KULO 
-yksikön tehtävänä on järjestää kuljetus sille osalle 
väestöä, joka ei voi siirtyä omin ajoneuvoin. Pe-
lastusviranomainen arvioi kuljetustarpeen ja tekee 
tarvittavat kuljetustilaukset KULO -yksikölle.

Tulva- ja/tai onnettomuusalue tulee jakaa kais-
toihin, jonne ajoneuvot ohjataan. Evakuointiajo-
neuvot otetaan kaistalla vastaan varoitus- ja eva-
kuointitehtävää suorittavien pelastusyksiköiden 
toimesta, jotka myös ohjaavat ihmisiä ajoneuvoi-
hin. Lapset evakuoidaan aikuisten mukana. Eva-
kuointiajoneuvoihin pitää varata tukihenkilöitä, 
koska kuljettajat eivät selviä yksin hätääntyneiden 
ihmisten kanssa. Evakuointikaluston lisätarve pyy-
detään toiminnan koordinointipaikalta. 

Kuljetuksia ei voi aloittaa ennen kuin evaku-
ointikeskukset on miehitetty. Evakuointikeskukset 
miehitetään lähinnä terveystoimen, sosiaalitoimen 
ja vapaaehtoisjärjestöjen (SPR) henkilöstöllä niin 
pian kuin mahdollista.

Liikuntakyvyttömien henkilöiden ym. evaku-
oimiseen käytetään evakuointiajoneuvojen ohella 
sairaankuljetusyksiköitä, joilla on kuitenkin jat-
kuva valmius kiireellisen sairaankuljetustehtävän 
suorittamiseen. Lääkinnällisen pelastustoimen joh-
taja (L3) vastaa tästä.

Varoitus- ja evakuointitoiminnan avuksi voi-
daan pyytää tai määrätä vaara-alueen väestöä 
heidän turvallisuuttaan kuitenkin vaarantamatta. 
Henkilöiden tulisi olla täysi-ikäisiä ja vapaaehtoi-
sia suorittamaan käskettyjä tehtäviä. (SPR, MPK ja 
maanpuolustusjärjestöt)

Evakuoidun väestön huolto ja rekisteröinti

Evakuoidun väestön kirjaamisesta, huollosta ja 
siihen tarvittavista resursseista vastaa Porin kau-

Kehittämistarve:
KULO:n toiminta

Poikkeusoloja (suurtulva) varten Porin johtokes-
kukseen on varattu KULO:lle toimitila. KULO:n 
käyttömahdollisuuksia tulisi selvittää tarkemmin 
myös normaaliolojen evakuointitehtävien suorit-
tamisessa.
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pungin sosiaalikeskus. (keskustelu sosiaalikeskuk-
sen kanssa 10.�.2007) 

Kokoontumis- ja vastaanottokeskukset

Onnettomuustilanteen laajuudesta ja evakuoitavi-
en suuresta määrästä johtuen, on heti tilanteen al-
kuvaiheessa hälytettävä toimialueen muut kunnat 
sekä ilmoitettava mm. lääninhallituksen sosiaali-
toimelle mahdollisesta lisäavun tarpeesta. 

Kokoontumis- ja vastaanottokeskusten perusta-
misvastuu on kunnilla. Tarkemmat toimintaohjeet 
kokoontumiskeskusten ja vastaanottokeskusten 
perustamisesta ja järjestämisestä kunnat esittävät 
omissa sektorikohtaisissa valmiussuunnitelmis-
saan. Kunnat myös varaavat keskusten perusta-
miseen ja ylläpitämiseen tarvittavan henkilökun-
nan.

Vastaanottokeskuksista evakuoidut ihmiset oh-
jataan joukkomajoituspaikkoihin.

Joukkomajoitus

Joukkomajoituspaikat on tarkoitettu kuntaan si-
joitettavan väestön tilapäiseen majoittamiseen. 
Joukkomajoituspaikkojen perustaminen ja niiden 
toiminnan aikainen ylläpito on kunkin kunnan 
vastuulla.

Vaara-alueelta evakuoitavien ihmisten joukko-
majoituksesta vastaa kuntien sosiaalitoimi, kuten 
myös evakuoitujen muonituksesta, vaatetuksesta ja 
sosiaalisesta huollosta. Lisäksi sosiaalitoimi vastaa 
pelastuspalvelun henkilöstön muonittamisesta.

Sosiaalitoimen henkilöstö kootaan sosiaalitoi-
men suunnitelmassa varatuista henkilöistä. Toi-
mintaa tuetaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
henkilöstöllä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun teh-
tävänä on lähinnä psykososiaalisen tuen palvelut, 
evakuoitujen rekisteröinti sekä ensiapu.

Evakuoitujen rekisteröinti

Laajassa evakuointitilanteessa väestön rekisteröin-
nin toteuttaminen on hankalaa. Rekisteröintipis-
teitä perustetaan Porin evakuointikeskuksiin sekä 
vastaanottavien kuntien vastaanottokeskuksiin. 
Osa väestöstä lähtee kuitenkin omatoimisesti pois 
paikkakunnalta. Näiden henkilöiden rekisteröimi-
seksi perustetaan rekisteröintipisteet suurimpien 
teiden varsille. Monista rekisteröintimahdollisuuk-
sista huolimatta osa tulva-alueelta evakoituvasta 
väestöstä jää rekisteröitymättä.

Rekisteröityminen turvaa peruspalveluiden saa-
misen evakuoinnin aikana. Rekisteröinnissä voi-
daan käyttää apuna väestörekisteritietokannoista 
otettuja listauksia.

Evakuoinnin toteuttaminen Porin  
päivystysalueella

Satakunnan pelastustoimialue on jaettu kolmeen 
päivystysalueeseen: Karhukuntien päivystysalue, 
Ala-Satakunnan päivystysalue ja Pohjois-Satakun-
nan päivystysalue. Taulukoon 11 (seuraavalla sivul-
la) on kirjattu Satakunnan pelastuslaitoksen toimi-
alueen evakuointisuunnitelman mukaiset vastaan-
otettavan evakuoidun väestön määrät kunnittain 
yleisessä hätätilanteessa. Tulvatilanteessa väestön 
sijoituksessa tulee ottaa huomioon vastaanottavan 
kunnan vastaanottokyky/ - mahdollisuus: väestö 
tulisi sijoittaa Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon 
verkoston ulkopuolelle ja arvioida vastaanottavan 
kunnan mahdollinen tulvauhka.

Kaupunkiin jäävän väestön huolto

Vesihuolto

Talousveden jakelun arvioidaan toimivan nor-
maalisti: päävedenottamo ei ole vaarassa saastua 
ja verkosto on paineellinen, joten tulvavesi ei pääse 
tunkeutumaan verkostoon. Talousveden laatua on 
kuitenkin syytä seurata tehostetusti. 

Vaikeassa tulvatilanteessa jäteveden käsittely 
keskeytyy ja verkosto lakkaa toimimasta. Tällöin 
teollisuuslaitosten, muiden laitosten ja kotitalouk-
sien jätevesiä ei pystytä johtamaan mihinkään. On-
gelma saattaa olla mittava ja se koskee kaikkea toi-
mintaa, kotitalouksienkin tavanomaista toimintaa. 
Viemäriverkoston tyhjentäminen kiintoaineesta ja 
jätevedestä on mittava ja aikaa vievä puhdistustyö. 
(Keskustelu Porin veden kanssa 30.3.2007) 

Kehittämisehdotus: 
Viemäriverkosto tulvatilanteessa kaupungin 
eteläpuolella

Jätevesiverkoston toiminnan loppuminen tulvati-
lanteessa on todennäköistä. Kaupunkiin jäävän 
väestön kannalta olisi hyvä selvittää, onko kau-
pungin eteläosan jätevedet mahdollista hätätapa-
uksessa ohijuoksuttaa joen etelärannalta.
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Päivystysalue Kunta Vastaanotettavi-
en evakuoitujen 

määrä

Kommentteja

Karhukuntien 
päivystysalue

Pori 18 805 Vastaanottokyky selvitettävä. Vesihuolto, Luotsinmäen 
puhdistamon tilanne selvitettävä, sähkönjakelu epävarmaa 
kaupungin alueella.

Harjavalta 1 931 Vaikeassa tilanteessa Kolsin voimalaitoksen padon tilanne 
selvitettävä.

Ulvila 3 498 Vaikeassa tilanteessa selvitettävä Harjavallan voimalaitoksen 
tilanne. Tulevaisuudessa liittyy Luotsinmäen jätevedenpuh-
distamon verkostoon. 

Noormarkku 1 537 Kunnan alueella saattaa olla tulvauhka, kuuluu Luotsinmäen 
jätevedenpuhdistamon verkostoon.

Nakkila 1 482 Vaikeassa tilanteessa selvitettävä Harjavallan voimalaitoksen 
padon tilanne. Tulevaisuudessa liittyy Luotsinmäen jäteve-
denpuhdistamon verkostoon.

Merikarvia 925 Kunnan alueella saattaa olla tulvauhka.

Luvia 820 Kuuluu Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon verkostoon.

Yhteensä 28 998

Ala-Satakun-
nan päivystys-
alue

Eura 2 350 Säkylän Pyhäjärven vesitilanteesta johtuen saattaa olla tul-
vaongelmia.

Eurajoki 1 435 Kunnan alueella saattaa olla tulvauhka.

Huittinen 2 275 Kunnan alueella saattaa olla tulvauhka.

Kiukainen 850 Eurajoki saattaa tulvia.

Kokemäki 2 120 Kunnan alueella saattaa olla tulvauhka, Kolsin voimalaitok-
sen tilanne varmistettava.

Köyliö 730 -

Lappi 810 -

Rauma 9 345 -

Säkylä 1 255 -

Vampula 435 Loimijoki saattaa tulvia.

Yhteensä 21 605

Pohjois-Sata-
kunnan päivys-
tysalue

Honkajoki 525 Karvianjoki saattaa tulvia.

Jämijärvi 565 -

Kankaanpää 3 195 -

Karvia 730 Karvianjoki saattaa tulvia.

Kiikoinen 320 -

Lavia 560 -

Pomarkku 650 Kunnan alueella saattaa olla tulvauhka.

Siikainen 475 -

Yhteensä 7 020

Taulukko 11. Vastaanotettavan evakuoidun väestön määrä päivystysalueittain/ kunnittain pelastuslaitoksen evakuointi-
suunnitelman mukaan ja arvio kunnan vastaanottomahdollisuudesta tulvatilanteessa. (Tietolähde: Satakunnan pelastuslai-
toksen evakuointisuunnitelma, 2005)
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Energian jakelu

Sähköverkon kannalta tärkeimmät asiat ovat säh-
köturvallisuuden takaaminen sekä sähkönsiirron 
ja –jakelun varmistaminen. Sähköturvallisuuden 
takaamiseksi sähkönjakelu tulvatilanteessa on kes-
keytettävä niiltä sähköverkon laitteilta, jotka ovat 
jäämässä tulva-alueelle sekä niiltä osin kuin lait-
teet syöttävät tulva-alueelle jäämässä olevia koh-
teita. Porin Energian tulee opastaa muita tahoja, 
esim. pelastuslaitosta, jännitteisten verkonosien 
läheisyydessä työskenneltäessä.

Jos sähköä ei voida toimittaa, on asuminen alu-
eella hankalaa ja käynee mahdottomaksi toden-
näköisesti melko nopeasti. Kastuneen verkon ja 
laitteiden kunnostuksessa menee paljon aikaa en-
nen kuin virta voidaan kytkeä uudelleen.

Vaikutusten kannalta kriittisimpiä kohteita ovat 
110 kV:n voimajohtojen turvaaminen sekä sähkö-
asemat. Mikäli tulva aiheuttaa näille ongelmia, 
saattaa sähkönjakelu vaarantua näiden syöttä-
mässä verkossa myös muualla kuin tulva-alueella. 
Porissa on tällä hetkellä tulva-alueilla ylemmän 
sähköverkon rakenteita niin vähän,  että sähkö pys-
tytään jakamaan muista verkoston osista. 

Kaukolämmön toimittaminen saattaa keskeytä, 
koska lämpökeskukset eivät toimi ilman sähköä. 
Varalämpölaitoksista Ulasoorin voimalassa saattaa 
olla vaikeuksia, jos vesi uhkaa laitosta. (Keskustelu 
Pori Energian kanssa 9.�.2007)

Liikenneyhteydet 

Liikenne joudutaan ohjaamaan kiertoteille. Län-
sitie (VT 8) ja vanha Vaasantie pyritään pitämään 
liikennekelpoisina kaikissa olosuhteissa. Tulvati-
lanteessa alikulkuihin (eritasoristeykset sekä kevy-
enliikenteen alikulkukäytävät) nousee vettä eikä 
niitä voi käyttää.

Tulva-alueelle ei pääse liikkumaan, koska alue 
on tulvatilanteessa vartioitu ja eristetty. Kaupun-
kiin jäävän väestön tulee ottaa huomion pohjoisen 
ja etelän välisen liikenneyhteyden katkeaminen 
erityisesti esimerkiksi sairastapauksissa ja muis-
sa onnettomuustilanteissa. Evakuointitilanteessa 
kaupunkiin jäävän väestön tulee välttää ylimää-
räistä liikkumista teillä. (Keskustelu Porin kaupun-
gin  liikennesuunnittelun kanssa 3.�.2007)

Liikennesuunnittelussa tulisi ottaa huomioon 
myös varautuminen Porin keskustan pohjoispuo-
lelta mahdollisesti tehtävä sivu-uoma ja sen vaati-
mat rakenteet.

Omaehtoinen suojautuminen 

Kaupunkiin jäävästä väestöstä merkittävä osa jää 
viemäritulvauhka-alueelle. Omaehtoinen suojau-
tuminen viemäritulvaa vastaan on ensiarvoisen 
tärkeää. Viemäritulvauhka-alueen voidaan karke-
asti arvioida olevan saman kuin tulvasuojellun alu-
een, kuitenkin siten laajennettuna, että muuallakin 
tulvaveden vedenpinnan alapuolella sijaitsevilla 
kellareilla on kellaritulvauhka. Uhka-alueilla tulisi 
viemäreissä olla takaiskuventtiilit ja tarvittaessa 
viemäreihin voi asentaa esim. muoviset tulpat.

Tärkeää on myös omaehtoinen rakennusten 
suojaaminen. Etenkin matalissa tulvavedenkorke-
uksissa on omaehtoinen suojaaminen mahdollista 
ja kannattavaa.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon toimivuuden varmistaminen 
tulva- ja evakuointitilanteessa kuuluu Porin kau-
pungin terveysvirastolle. 

Porin kaupunginsairaala ja Satakunnan keskus-
sairaala eivät sijaitse tulvauhka-alueella. Kaupun-
ginsairaalan alimpiin kerroksiin vesi saattaa kui-
tenkin nousta viemäreitä pitkin. Terveysasemista ja 
vastaanotoista Pohjois-Porin terveysasema sijaitsee 
tulvauhka-alueella Kokemäenjoen pohjoisrannalla 
Porin sillan vieressä. Vanhain- ja palvelukodeista 
tulvauhka-alueella on Porin Vanhojen Huolto ry:n 
Ruskakoti, Porin Vanhainkotiyhdistys ry:n Toejoen 
vanhustentalot ja Porin Vanhustenkotiyhdistyksen 
Vanhustenrivit. Näiden kohteiden evakuoinnissa 
on terveydenhuollon asiantuntemus välttämätön-
tä.

Tehtävien hoitamiseksi terveysvirasto perustaa 
lääkintäryhmiä, jotka varmistavat tulva-alueella ja 
evakuointikeskuksissa ensiavun saamisen. (Kes-
kustelu Porin kaupungin terveysviraston kanssa 
16.�.2007)

Kehittämistarve: 
Liikenneyhteyksien toimivuuden selvittäminen 

Tiehallinnon, poliisi, pelastuslaitoksen ja kaupun-
gin yhteistyönä on selvitettävä liikenneyh- 
teyksien toimivuus tulvan aikana kaupunki- 
alueella sekä valtateillä.  

Loppukesän 2007 rankkasadetulva täytti useita 
alikulkuja vedellä ja esim. liikennöinti valtatie 8 ja 
valtatie 2:n välillä estyi.
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Vaaraan joutuneiden 
pelastaminen
Pelastustehtävään joudutaan, jos väestöä ei ehditä 
ajoissa evakuoimaan tai jos evakuoidessa tapahtuu 
onnettomuuksia. Tulvan johdosta nousseen veden 
lisäksi myös muut onnettomuudet ovat edelleen 
mahdollisia. Tulvakartat ovat paras apu suunni-
teltaessa tarvittavaa kalustoa mm. vedenkorkeus-
tietojensa vuoksi. On oletettavaa, että esimerkiksi 
osalla alueista sekä veneiden että henkilöautojen 
käyttö on mahdotonta.  

Mikäli veden varaan tai veden saartamaksi 
joutuneiden henkilöiden pelastamiseen ei olosuh-
teiden vuoksi voida käyttää moottoriajoneuvoja, 
käytetään pelastamisessa sen jälkeen pääasiassa 
moottoriveneitä ja helikoptereita. Pintapelastajia 
ei saa käyttää ilman naruyhteyttä avustajiin. Ran-
nalta uiden suoritettavat pintapelastustehtävät 
eivät sovellu voimakkaaseen virtaukseen vaan 
pelastustehtävään on käytettävä venettä tai heli-
kopteria. Pelastamisessa on aina huomioitava ve-
dessä kulkeva irtain materiaali sekä mahdolliset 
jäälautat. (Turvallisuussuunnitelma Kyrkösjärven 
tekoallas)

Huolto, tulva-alueen 
eristäminen ja liikenteen ohjaus

Pelastustoimen henkilöstön ja  
kaluston huolto

Pelastustoimen yksiköt ovat tilanteen alkuvaihees-
sa oman huoltonsa varassa. Pelastushenkilöstön 
ruokailut järjestetään evakuointikeskuksissa, mut-
ta vasta sitten, kun evakuointikeskukset saadaan 
perustettua ja kiireellisin evakuointivaihe suori-
tettua.

Yksiköiden polttoainehuoltoon käytetään ensi-
sijassa Porin keskuspaloaseman jakelupistettä ja 
sen jälkeen muita Porin alueen huoltoasemia. VIR-
VE-päätelaitteiden, samoin kuin matkapuhelinten 
latauslaitteet on viestiliikenteen varmistamiseksi 
oltava yksiköissä mukana. Huolto järjestetään pe-
lastuslaitoksen ennakkosuunnitelmien ja sopimus-
ten mukaan. 

Mahdollisten lentokoneiden ja helikoptereiden 
polttoainehuolto järjestetään Porin lentoasemalla.

Puolustusvoimien virka-apuosastot ovat oman 
huoltonsa varassa vähintään kuusi tuntia. Virka-
apuosastot hajaantuvat liikenteenohjaus- ja var-
tiointitehtäviin hyvin laajalle alueelle, joten huol-
to onnistuu parhaiten, jos virka-apuosastoilla on 

käytettävissä henkilö- tai pakettiautoja ruoka- ja 
juomahuollon järjestämiseen samoin kuin miehis-
tön vaihtoon.

Tulva-alueen eristäminen ja liikenteen 
ohjaus

Onnettomuustilanteeseen liittyvä vaara-alueen tai 
onnettomuusalueen eristäminen on pääsääntöises-
ti aina poliisin tehtävä. Pelastustoiminnan aloit-
taneen organisaation on kuitenkin huolehdittava, 
ettei onnettomuusalueen eristämisen puuttuminen 
aiheuta lisäonnettomuuksia tai vaikeuta pelastus-
henkilöstön toimintaa.

Vaara-alueen eristäminen aloitetaan pelastus-
toimen henkilöstön toimesta, kun tilanteen ar-
vioidaan muuttuvan vakavaksi, havaitaan pen-
germurtumia tms. tai jos vesi on jo päässyt sille 
kuulumattomille alueille. Alkuvaiheessa tilannetta 
johtavan pelastusviranomaisen on tehtävä päätös, 
missä laajuudessa vaara-alue eristetään. Tämän 
jälkeen eristämisestä ilmoitetaan kohteeseen saa-
puville pelastusyksiköille (ilmoittautumisen yhte-
ydessä), jotka sulkevat tulva-alueelle johtavat tien 
tulosuunnastaan ja järjestävät tielle tarvittavan 
opastuksen.

Tiestön sulkupaikoille on jätettävä joku varti-
oon (esimerkiksi alkuvaiheessa pelastuslaitoksen 
henkilökuntaa) ja opastamaan sulkupaikoille saa-
puvia. Näillä  henkilöillä on oltava toimivat viesti-
yhteydet. Myöhemmin vaara-alueen eristämisessä 
ja evakuoitujen alueiden vartioinnissa tarvittava 
viestiliikenne voidaan järjestää esimerkiksi puo-
lustusvoimien radiokalustolla.

Poliisi ottaa vastuun vaara-alueen eristämisestä 
heti, kun heillä on siihen riittävästi voimavaroja. 
Tiestön sulkemisessa tarvittava ohjeistus ja kart-
tamateriaali saadaan pelastustoiminnan johdolta. 
Poliisi määrää eristyksen ja opastuksen siten, että 
pelastuslaitoksen henkilöstö vapautuu muihin teh-
täviin. Poliisin apuna on tällöin myös tielaitoksen 
ja puolustusvoimien henkilöstöä ja kalustoa.

Eristetyt tai tulvan tuhoamat tieosuudet on puo-
mitettava Turun tiepiirin toimesta. Vilkkaimmille 
tieosuuksille (esim. valtatiet 2, 8 ja 11) sekä kaupun-
kialueella oleville sulkupaikoille on järjestettävä 
henkilö opastamaan, koska pelkkä puomitus ei ole 
riittävä.

Liikenteen hallinnassa korostuu Porin, Ulvilan, 
Nakkilan ja Harjavallan läpikulkuliikenteen ohjaa-
minen muille reiteille. Tehtävän suorittaminen on-
nistuu parhaiten riittävän aikaisella ja tehokkaalla 
tiedottamisella. Tielaitoksen on annettava heti on-
nettomuustilanteen alkuvaiheessa tiedotteet lii-
kennekatkoksista sekä korvaavista ajoreiteistä Po-
rin alueella, tielläliikkujille, jotka suunnittelevat tai 
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ovat tekemässä matkaa Poriin tai sen lähikuntiin 
tai näiden läpi. (Turvallisuussuunnitelma Kyrkös-
järven tekoallas)

Lääkinnällinen pelastustoiminta

Lääkinnällistä pelastustoimintaa johdetaan kes-
kuspaloasemalta lääkinnällisen pelastustoiminnan 
johtajan (L3) tai hänen varamiehen toimesta. 

Tehtävänä on erityisesti:

• selvittää sairaaloiden valmiudet vastaanot-
taa potilaita

• määrätä tarvittavat lisähenkilöstön hälyttä-
miset

•  johtaa ja opastaa lääkinnällisten valmius-
ryhmien toimintaa

•  järjestää loukkaantuneiden kokoamispaik-
kojen perustaminen evakuointikeskuksiin 
sekä niiden henkilöstön tarpeellinen opastus

• pitää sairaankuljetustoiminnan johtaja 
tietoisena sairaaloiden hoitokapasiteetista ja 
avustaa häntä sairaankuljetuksen järjestämi-
sessä.

•  pitää pelastustoiminnan johto tietoisena 
lääkinnällisen pelastustoiminnan tilasta ja 
osallistua onnettomuustiedottamiseen.

Lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajaa avus-
taa pelastustoiminnan johdon nimeämä sairaan-
kuljetustoiminnan johtaja, jonka päätehtävänä on 
sairaankuljetuksen järjestäminen ja johtaminen. 
Tehtävä onnistuu parhaiten silloin, kun sairaankul-
jetuksen johtaja pystyy seuraamaan hätäkeskuksen 
toimintaa (112:een soitetut sairaankuljetuspyyn-
nöt) ja samalla vastaanottamaan kaistoilta tulevia 
sairaankuljetuspyyntöjä.

Kattavan sairaankuljetuksen järjestämiseksi 
sairaankuljetusyksiköt hajautetaan usealle asema-
paikalle. Tarkoituksena on, että sairaankuljetusval-
mius säilyy joka puolella tulva-alueen ympäristös-
sä. Hätäkeskukseen tai sairaankuljetustoiminnan 
johtajalle tulleet hätäilmoitukset osoitetaan lähim-
mälle sairaankuljetusyksiköiden asemapaikalle, 
josta tehtävä suoritetaan. Yksiköitä voidaan käyt-
tää myös väestön varoittamiseen ja evakuointiin, 
mutta valmius kiireellisten sairaankuljetustehtävi-
en suorittamiseen täytyy säilyä.

Välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat py-
ritään kuljettamaan mahdollisesti saatavalla he-
likopterikalustolla  keskussairaalaan.

Jokaiseen evakuointikeskukseen järjestetään 
loukkaantuneiden kokoamispaikka, jossa on ol-
tava mahdollisuus ensiapuun. Tarvittava ensiapu-

valmius järjestetään sosiaalitoimen henkilöstön ja 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimesta. Ensi-
apuna tulee kyseeseen lähinnä haavojen ja ruhjei-
den hoito, hypotermian hoito ja psykososiaalinen 
apu.

Ensiaputoiminnan johtajana evakuointikes-
kuksessa toimii terveysviranomainen tai näiden 
puuttuessa kokenein henkilö vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun ensiapuryhmistä. Toiminnan vastuu-
henkilöt nimetään lääkinnällisen pelastustoimin-
nan johtajan toimesta. (Turvallisuussuunnitelma 
Kyrkösjärven tekoallas)
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Onnettomuusalueen vartiointi

Väestön varoitus-, evakuointi- ja pelastustehtävän 
suorittamisen jälkeen pelastustoimen henkilöstö 
jättää vastuualueensa ja siirtyy suorittamaan uut-
ta tehtävää. Evakuoitu alue jää heidän jälkeensä 
ilman vartiointia.

Evakuoidun alueen vartiointi ja mahdollisten 
lisävahinkojen estäminen järjestetään poliisin toi-
mesta. Poliisin apuna toimii puolustusvoimien 
virka-apuosastot sekä muu johtokeskuksen osoit-
tama henkilöstö.

Tulva-alueen vartiointia suorittavien henkilöiden 
tehtävänä on:

•  Huolehtia, ettei kukaan pyri tulva-alueelle 
ja siten aiheuta uutta vaaratilannetta.

•  Tarkkailla tulva-aluetta ja ilmoittaa, jos 
havaitsevat vaarassa olevia ihmisiä. 

•  Estää tyhjillään olevissa rakennuksissa 
omaisuusrikokset.

•  Pelastaa kotieläimiä ja omaisuutta, mikäli se 
on turvallisesti suoritettavissa.

Valvontaa on jatkettava niin kauan, kunnes ihmi-
sille voidaan antaa lupa palata koteihinsa. Alueen 
pitkäaikaisempi vartiointi järjestetään johtokes-
kuksen toimesta.

Jälkivahinkojen torjunta

Kun tilanne on edennyt vaiheeseen, jossa tulva-
alue on evakuoitu ja pelastustoimet suoritettu, 
siirtyy toiminnan johtovastuu kokonaisuudessaan 
kaupungin johtoryhmälle. 

Jälkivahinkojen torjunta käsittää ensisijaisesti 
tiestön, kunnallistekniikan sekä sähkön- ja ener-
gianjakelun kunnostuksen. Toiminta aloitetaan vä-
littömästi tulvaveden laskettua. Ensisijaisesti tar-

11 Vartiointi ja jälkivahinkojen torjunta

vittavien tehtävien prioriteettijärjestyksestä päät-
tää kaupunginjohtaja kuultuaan asiantuntijoita. 

Sosiaalitoimen viranomaiset sopivat valtion 
viranomaisten kanssa menettelytavasta, jolla ta-
loudellisesti tuetaan rakennetun omaisuuden 
kunnostamista tulvan jäljiltä ja huolehditaan on-
nettomuuden kohdanneiden toimeentulosta ja 
henkisestä tuesta. (Turvallisuussuunnitelma Kyr-
kösjärven tekoallas)
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Tulvariski väestölle

Porissa väestölle aiheutuu suurtulvissa merkittä-
vä turvallisuusriski. Taulukossa 12 on esitetty eri 
tulvatilanteissa tulva-alueen asukasmäärät vesi-
syvyyksittäin. Tulvatilanteessa tulva-alueella vesi 
virtaa, vesi on täysin sameaa ja vedessä kelluu ir-
rallista materiaalia. Jo puolen metrin vesisyvyydes-
sä liikkuminen on hankalaa ja vaarallista. 

Porissa avovesitilanteessa keskimäärin kerran 
100:ssa vuodessa esiintyvällä tulvallakin on tul-
va-alueella yli sata asukasta, vaikka tulva-alue on 
suistossa ja luotojen alueella. Avovesitilanteessa 
keskimäärin kerran 2�0:ssa vuodessa esiintyväl-
lä tulvalla veden alle jää suisto, luotojen alue ja 

12 Tulvariskit väestölle, rakennuksille ja    
 infrastruktuurille

Taulukko 12. Asukasmäärät eri tulvatilanteissa vesisyvyyksittäin laadittujen tulvakarttojen mukaisissa tulvatilanteissa. 
Tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän kiinteistö- ja huoneistorekisterin tietokantaan.

Vesisyvyys

Tulvatilanne

Avovesikausi, HQ1/100,
merivesi N60 +40 cm 

Avovesikausi, 
HQ1/250 1 225 m3/s
merivesi N60 +140 cm

Jääpato Kirjurinluodon 
kärjessä, virtaama 700 m3/s

0-0,5 m 50 2 820 2 330

0,5-1,0 m 10 4 790 5 260

1,0-1,5 m 10 2 760 6 330

Yli 1,5 m 40 160 3 870

Yhteensä Noin 110 Noin 10 530 Noin 17 800

kaupungin Kokemäenjoen pohjoispuoleinen alue. 
Asukaita alueella on yli 10 000. Arvioidussa jää-
patotulvatilanteessa (jääpato Kirjurinluodon kär-
jessä ja virtaama Kokemäenjoessa noin 700 m3/s) 
jää tulvan alle suisto ja luotojen alue, kaupungin 
Kokemäenjoen pohjoispuoleinen alue sekä joen 
eteläpuolella merkittävä alue kaupungin keskus-
taa. Asukkaita alueella on noin 18 000. Kaikissa 
mallinnetuissa tulvatilanteissa merkittävä osa (80-
90 %) tulva-alueen väestöstä asuu suurien vesisy-
vyyksien alueella.

Eri tulvatilanteiden tulvakartat ovat liitteenä 6. 
Tulvakartat ovat myös internetissä: www.ymparis-
to.fi / tulvakartat.
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Projektissa tehtyä:
Kartat tulvan alle jäävistä asuinrakennuksista ja eri-
tyiskohteista

Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu 
Satakunnan pelastuslaitoksen käyttöön tulvakartto-
jen perusteella kartat, joissa on esitetty tulvan alle 
jäävät asuinrakennukset tyypeittäin (omakotitalot, 
rivitalot, kerrostalot) ja vesisyvyyksittäin jääpatotul-
vatilanteessa. Vastaavat kartat on laadittu myös eri-
tyiskohteista, kuten teollisuuslaitoksista, sairaaloista 
ja muista vastaavista rakennuksista. 

Tulvariski rakennuksille 
nykyisillä tulvasuojelurakenteilla
Rakennusvahinkoja on määritetty Väestörekiste-
rikeskuksen Väestötietojärjestelmän kiinteistö- ja 
huoneistorekisterin tietokannan (© Väestötietojär-
jestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 7, 00�21 Hel-
sinki) vuoden 200� tietojen ja tulvan leviämiskart-
tojen avulla. Taulukossa 13 on esitetty eri tulvati-
lanteissa kastuvat rakennukset. Suurtulvatilantees-
sa on Porissa evakuoitava noin 1� 000 asukasta. 

Taulukko 13. Eri tulvatilanteissa Porissa kastuvat rakennukset rakennustyypeittäin. Tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen Väestö-
tietojärjestelmän kiinteistö- ja huoneistorekisterin tietokantaan

Rakennusluokka Tulvatilanne

Avovesikausi, HQ1/100, 
merivesi N60 +40 cm

Avovesikausi, HQ1/250, 
merivesi N60 +140 cm

Avovesikausi,HQ1/250,
merivesi N60 +140 cm,  
penkereet pettävät

Jääpato Kirjurin-
luodon kärjessä, 
virtaama 700 m3/s

Päiväkodit, vanhainkodit, ter-
veydenhuolto, oppilaitokset ja 
asuntolat

0 20 25 30

Asuinrakennukset 30 2250 3335 3770

Vapaa-ajan rakennukset, sau-
nat ja talousrakennukset

355 740 930 745

Teollisuus ja liikenteenharjoit-
taminen

10 170 260 250

Liike- ja toimistorakennukset 10 30 70 75

Maa-, metsä- ja kalatalous 5 15 20 15

Liikunta ja kulttuuri 10 20 30 20

Yhdyskuntatekniikka 10 10 15 15

Yhteensä 430 3235 4685 4920
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Taulukko 13. Eri tulvatilanteissa Porissa kastuvat rakennukset rakennustyypeittäin. Tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen Väestö-
tietojärjestelmän kiinteistö- ja huoneistorekisterin tietokantaan

Rakennusluokka Tulvatilanne

Avovesikausi, HQ1/100, 
merivesi N60 +40 cm

Avovesikausi, HQ1/250, 
merivesi N60 +140 cm

Avovesikausi,HQ1/250,
merivesi N60 +140 cm,  
penkereet pettävät

Jääpato Kirjurin-
luodon kärjessä, 
virtaama 700 m3/s

Päiväkodit, vanhainkodit, ter-
veydenhuolto, oppilaitokset ja 
asuntolat

0 20 25 30

Asuinrakennukset 30 2250 3335 3770

Vapaa-ajan rakennukset, sau-
nat ja talousrakennukset

355 740 930 745

Teollisuus ja liikenteenharjoit-
taminen

10 170 260 250

Liike- ja toimistorakennukset 10 30 70 75

Maa-, metsä- ja kalatalous 5 15 20 15

Liikunta ja kulttuuri 10 20 30 20

Yhdyskuntatekniikka 10 10 15 15

Yhteensä 430 3235 4685 4920

Suurtulvariski vesihuollolle 
ja sähkönjakelulle

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo sijaitsee tul-
vauhka-alueella. Puhdistamoalueen piha on tasos-
sa N60 +1,�m (valtatie 8:n matalin kohta on +1,6 
m). Puhdistamoalue on suojattu tulvapenkereellä, 
jonka korkeus on N60 +2,9 m. Puhdistamon säh-
kölaitteistot sijaitsevat kellarikerroksessa. Mikäli 
puhdistamon laitteistot vaurioituvat, lakkaa myös 
puhdistamon toiminta. Puhdistamon kunnostus 
vie viikkoja ja prosessin saaminen ennalleen kuu-
kausia. 

Jätevesi tulee puhdistamolle halkaisijaltaan 1,6 
m:n kokoista putkea pitkin. Tulvatilanteessa putki 
täyttyy tulvavedellä. Tulva nousee putkea pitkin 
jätevedenpuhdistamon alueelle, vaikka puhdista-
mo on suoralta jokitulvalta suojattu penkereellä. 

Puhdistamon toiminnan loppuessa joudutaan 
verkoston alueen jätevedet ohijuoksuttamaan Ko-
kemäenjokeen. Ohijuoksutus tapahtuu Kolijuovan 
päässä noin 2 km puhdistamolta kaupungin suun-
taan. Ohijuoksutustilanteessa on todennäköistä, 
että puhdistamatonta jätevettä leviää kaupungin 
alueelle. Tulvavedessä on epäpuhtauksia, sekä 
bakteereja ja viruksia että haitallisia ja myrkyllisiä 
kemikaaleja. Edellä mainitut epäpuhtaudet aihe-
uttavat terveysriskin kaupunkiin jäävälle väestölle 
sekä henkilöstölle, joka siivoaa ja puhdistaa tulva-
alueita ja korjaa tulvien aiheuttamia vahinkoja. 

Jätevedenpuhdistamolle on suunniteltu johdet-
tavan jätevettä myös Ulvilan, Nakkilan, Harjaval-
lan ja Kiukaisten kuntien alueilta. Suunnittelutyö 
aloitetaan, kun puhdistamo saa uuden ympäris-
töluvan. Tässä yhteydessä tulee tulvatilanne ottaa 
huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Viemäriverkosto

Viemäriverkoston tilanne suurtulvissa on vaikea. 
Viemäriverkostot täyttyvät tulvavedellä, eikä täyt-
tymistä voida estää mitenkään. Suurtulvissa myös 
pumppaamot sähkökeskuksineen kastuvat eikä 
näidenkään suojaamiseksi ole juuri mitään tehtä-
vissä etenkään suurilla tulvavedenkorkeuksilla. 

Tulvan jälkeen viemäriverkoston kunnostami-
nen vaatii mittavan siivoustyön ja pumppuasemi-
en korjaustyön. Tulvatilanteen jälkeen viemäriver-
kosto on täynnä kiintoainetta, jota joudutaan kai-
vamaan ja todennäköisesti imemään imuautoilla 
pois verkostosta.

Huvilajuovan rantaa talvella 2004 - 2005. Kuva: Juha Aaltonen,  
Lounais-Suomen ympäristökeskus

Kehittämistarve:  

Viemäriverkosto
Viemäriverkosto täyttyy vedellä tulvatilanteessa. Täl-
löin vesi todennäköisesti nousee kellareihin. Vaara-
alueella tulisi takaiskuventtiilien toiminta varmistaa 
säännöllisesti. Kellaritulvan vaara-alueen voi karke-
asti arvioida olevan saman kuin tulvapenkereiden 
suojaaman alueen.

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo
Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon ja lietteen-
käsittelyalueen tulvapenkereet tulisi kunnostaa ja 
korottaa. Jäteveden tuloputkeen tulisi asentaa sul-
kuventtiili, jotta tarvittaessa pystyttäisiin estämään 
puhdistamoalueelle putkea pitkin nouseva tulva. 

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta tulvati-
lanteessa tulisi varmistaa suunnittelemalla mahdolli-
set tilapäiset suojaustoimet, esim. ajoporttien sulke-
minen, Luotsinmäen puhdistamon alueen pitämiseksi 
kuivana ja erityistä huomiota on kiinnitettävä maan 
alla sijaitseviin sähkölaitteisiin. Suositeltavampaa 
olisi kuitenkin sijoittaa puhdistamon sähkölaitteistot 
ylemmäksi.
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Talousvesi

Porin vesilaitokseen on liittynyt yli 72 000 asukasta 
Porin keskustan alueella. Puhtaan veden tilanne 
suurissa tulvissa on melko turvattu: Harjakankaan 
vedenottamo on ylhäällä, noin 30 metrin korkeu-
dessa Tyvijärven rannassa. Tulvavaara-alueella ei 
ole vedenottamoita tai laitteistoja. Vesijohtover-
kosto on paineellinen, joten talousveden ei pitäisi 
erityisesti vaarantua. Lukkarinsannan vesilaitos on 
varavesilaitos ja se sijaitsee välittömästi tulvapen-
kereen takana. Lukkarinsannan vesilaitos kärsii 
tulvatilanteessa vahinkoja. Vähärauman pohja-
vedenottamo on varavedenottamo, joka sijaitsee 
kuivalla alueella. Talousveden osalta huomiota 
tulee kiinnittää lähinnä Lukkarinsannan vesilai-
tokseen.

Sähkönjakelu

Sähkönjakelun keskeytyminen on tulva-alueella 
todennäköistä, mutta myös muualla kaupungin 
alueella sähkönjakelu saattaa katketa. Pitkien säh-
kökatkosten aikana saattaa myös kaupunkiin jää-
vällä väestöllä olla vaikeita ongelmia. Vaikeimmat 
tulvatilanteet esiintyvät todennäköisemmin syk-
syllä, talvella tai keväällä ja erityisen vaikeat tilan-
teet todennäköisimmin talvella kylmällä ilmalla.

Tulvan uhatessa huomioitavaa!

Sähkönjakelun turvaamisen varmistaminen

Kaupungin alueella tulisi varautua sähkön jakelun 
turvaamiseen tulvatilanteessa. Varautumistoimenpi-
teissä on otettava riittävän aikaisessa vaiheessa huo-
mioon muuntajien ja muiden sähkönjakelun kannalta 
keskeisten kohteiden ja laitteistojen suojaustarve.

Olisi hyvä eriyttää etelä- ja pohjoispuoleisten kau-
punginosien sähkönjakelua, ettei suurtulvatilanteessa 
kaupunkiin jäävä väestö jää ilman sähköä.
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