13 Tulvariskit teollisuudelle ja ympäristölle

Teollisuudelle aiheutuvat
tulvavahingot
Tulvatilanteissa aiheutuu teollisuusrakennuksille
vahinkoa, tuotteita pilaantuu ja tuotanto vaikeutuu
tai keskeytyy. Taulukossa 14 on Porissa Kokemä-

enjoen rannan teollisuuslaitoksia ja niiden kriittisiä
tulvavedenkorkeuksia. Kuvassa sivulla 47 on esitetty laitokset kartalla. Teollisuuslaitoksista UPMSeikulla on oma tulvantorjunnan toimintasuunnitelma vahinkojen vähentämiseksi.

Taulukko 14. Kokemäenjoen merkittävimpiä teollisuuslaitoksia sekä laitosten kriittisiä veden-korkeuksia
Teollisuuslaitos

Kriittiset korkeudet

UPM-Seikku

3,0 m, alueella tulvapenger
1,50 m, sadevesiviemärien purkuputkien päiden tulppaus
2,00 m, pääpumppuaseman varmistus
Jos vesi kuitenkin pääsee saha-alueelle:
2,40 m, varastoalueella kastuvat alimmat sahatavarapaketit
2,80 m, koko tuotanto pysähtyy

Sampo-Rosenlew Oy

2,52 m, vesipihalla, ellei viemäröintiä tukita
2,62 m, 15 % tuotantoalasta veden alla, suurin osa tuotannosta jatkuu
2,80 m, vaikutus koko alakerroksessa, tuotanto pysähtyy

Hollming Works Oy

1,40 m, vesi nousee työstökoneiden perustuskaivantoihin
1,60 m, isojen työstökoneiden (2 kpl) käyttö keskeytyy
1,70 m, putki ja kaapelikanavat täyttyvät vedellä
2,25 m, työt keskeytyvät tuotantotiloissa osin myös konttorissa

Porin Vesi, talousvesi

3,40 m, Lukkarinsannan vesilaitoksen tulvapenger
jos tulvii yli maanpinta 2,40 m
2,40 m, Vähärauman vedenottamo käyttökelvoton, mikäli vesi nousee kaivoihin
Jos päävedenottamolla tai kaupunkiin vettä johtavassa putkessa tulee tulvan aikana vahinko,
vedenjakelu keskeytyy kokonaan.

Porin Vesi, jätevesi

2,90 m penger, Luotsinmäen keskuspuhdistamo käyttökelvoton, ����������������
maanpinta 1,10 m
Huomattava määrä kiintoainetta, lietettä ja puhdistamatonta jätevettä.

Yliopistokeskus

2,70 m terveysaseman lattia kastuu (n 1200 m2), päärakennuksen kellarissa muuntaja kastuu

Osuuskunta Satamaito

50 cm yli törmän, Satamaidon konttorin alakerros, esim. tietoliikenneyhteydet
60 cm, maidon vastaanottohalli 1,5l pakkauskone
100 cm, tuotantotilat, tuotannon keskeytys
sokkeli + 2,94 m, ulko-oven alareuna + 2,86 m

Porin Energia Oy,
Aittaluodon voimalaitos

3,00 m tasosta vahinkoja, seuraukset toiminnan keskeytyksestä merkittävät

Segezha Packaking Oy

lattiapinta, tuotteita lattiatasossa
lattiapinta + 1 m, sokkeli + 4,35 m, lattia + 3,66 m

Componenta Pori Oy

2,4 m, tuotannon keskeytys, varajäähdytysjärjestelmä käyttöön (pumppuasema, sähkö-keskus, muuntajahuone), tuotannon pysähtyminen

Electrolux

Kustannuksia syntyy, jos vesi nousee lattialle. ���������������������������������������������
sokkeli + 3,45 m
lattia + 2,10 m
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Talvitulva 1974 - 1975 Seikun sahalla. Kuva: Satakunnan Kansa

Ympäristövahinkojen
riskikohteet
Ympäristövahinkojen riskikohteita ovat kemikaaleja käyttävät tai varastoivat teollisuuslaitokset,
jätevedenpuhdistamot, polttoaineen jakelupisteet, öljysäiliöt ja karjasuojat. Suurimpien laitosten toiminta tarvitsee ympäristöluvan, kun taas
pienimmät kohteet ovat yksityisten asukkaiden
lämmitysöljysäiliöitä.
Pelastuslaitoksella henkilöstö koulutetaan erilaisten kemikaalien käsittelyyn ja vahinkojen
torjuntaan. Pelastuslaitoksella on myös käytössä
tiedot vaarallisista aiheista. Myös tulvatilanteessa toimittaessa vaarallisten aineiden kanssa tulee
muistaa työturvallisuus.
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Öljysäiliöt
Pelastuslaitoksella ei ole mahdollisuutta suurtulvatilanteessa suojata yksittäisiä öljysäiliöitä, vaan
omistajan tulisi suojata säiliöt. Suojaus on myös
omistajan edun mukainen toimenpide, koska ”karkuun” pääsevä öljy leviää tulvaveden mukana ja
saastuttaa rakennukset. Suojaustarpeesta ja sen
hyödyistä tulee tiedottaa asukkaille.

Vanha kaatopaikka

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo

Yliopistokeskus
Componenta Pori Oy
Electrolux
Sampo-Rosenlew OY
Hollming Works OY

Osuuskunta Satamaito

UPM-Seikun Saha

Segezha Packaking Oy

Porin keskustassa sijaitsevia suurimpia laitoksia.

Polttoaineen jakelupisteet
Polttoaineen jakelupisteet muodostavat suurtulvatilanteessa riskin ympäristölle. Tulvan levitessä
luotojen ja kaupungin pohjoisosiin on kuudella
polttoaineen jakelupisteellä tulvauhka. Polttoaineen jakelupisteet näkyvät kartalla.
			

Vanha kaatopaikan alue ja Luotsinmäen
jätevedenpuhdistamo
Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon vieressä sijaitseva vanha käytöstä poistetun kaatopaikan alue
on pengerretty. Tulvatilanteessa tulee kuitenkin
varmistaa kulkuteiden sulkeminen veden pääsyn
estämiseksi alueelle. Alueella on avonaisia jätevesialtaita, joihin edelleen viedään jätevesiä, joita ei
voi viedä muualle. Altaiden pohjien laadusta ei ole
tietoa, mutta pohjassa on todennäköisesti vaarallisia ja haitallisia aineita. Varsinainen kaatopaikkajäte on peitetty maakerroksella eikä aiheuttane
erityistä vaaraa.
Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon tilannetta
on käsitelty luvussa 12.

Teollisuuslaitokset
Suurimmille ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmille teollisuuslaitoksille myöntää ympäristöluvan Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Porissa ympäristölupaviraston luvittamia laitoksia on
24, joista neljä sijaitsee Porin keskustan tulvauhkaalueella ja yhdeksän alueella, johon merivesi saattaa nousta. Kuvassa sivulla 48 on kohteet esitetty
kartalla.

Porissa lokakuussa 2005 toiminnassa olevat polttoaineen jakelupisteet (lähde: Porin kaupungin ympäristötoimi). Taustalla tulvan
leviämisalue keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyvällä tulvavirtaamalla meriveden korkeudella N60 +140 cm avovesitilanteessa.

Suurimmilla laitoksilla on mahdollisessa tulvatilanteessa käytettävissä laitoksen omaa asiantuntemusta. Asiantuntemusta tarvitaan alueella liikkumiseen, suojattavien kohteiden tunnistamiseen,
oikeiden suojausmenetelmien määrittämiseen sekä
kemiakaalien ja niiden ympäristövaikutusten tuntemiseen.
Porissa keskustan tulvauhka-alueella sijaitsevat teollisuuslaitokset, joille Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan (Tietolähde Vahti):
•
•
•
•

Componenta Pori Oy
Segezha Pacgaging Oy
Holling Works Oy
Sampo-Rosenlew Oy

Porissa meriveden nousu uhkaa useita teollisuuslaitoksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eckart Pigments Ky
Ekokem Oy Ab
Fingrid Oyj, Tahkoluodon kaasuturbiini
Fortum Power and Heat, Meri-Pori voimalaitos
Kemira Pigments Oy
Pori Energia Oy, Pihlavan voimalaitos
Porin Prosessivoima Oy
PVO Lämpövoima Oy, Tahkoluodon voimalaitos
Stena Metalli Oy, Tahkoluodon murskaamo
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Rosenlew RKW Finland Oy, Ulasoorin tehdas

Sampo-Rosenlew Oy

Componenta Pori Oy

Hollming Works Oy, Pori

Segezha Packaking Oy

Pori Energia Oy,
Aittaluodon voimalaitos
PORI Energia,
Tiilimäen lämpökeskus

Stratum Oy, Pori
Luvata Pori Oy

Outokumpu Pori Tube Oy

Boliden Harjavalta Oy,
Porin kuparielektrolyysi

Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät teollisuuslaitokset Porissa.

Kehittämisehdotus:
Laitosten aiheuttamat ympäristöriskit tulvatilanteessa mukaan ympäristövaikutusarviointiin
Tulvien huomioon ottaminen ympäristöluvissa ja vesilain mukaisissa luvissa
Jätevedenpuhdistamot ja monet teollisuuslaitokset sijaitsevat vesistöjen rannoilla tai meren rannikolla. Laitoksilla
on haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja sekä avonaisia jätevesialtaita, joista tulvatilanteessa aiheutuu ympäristöriski.
Ympäristölupakäsittelyn yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon ympäristölupavelvollisen mahdollinen tulvauhka ja arvioida mahdolliset ympäristöriskit. Arvioinnin perusteella tulvauhka
tulisi ottaa riittävästi huomioon lupapäätöksessä.
Myös laitosten omaan varautumiseen tulisi kiinnittää huomiota ja edellyttää, että laitokset laativat tulvantorjunnan
toimintasuunnitelman tulvista aiheutuvien vahinkojen pienentämiseksi.
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14	Yhteenveto

Erityissuunnitelma
Kokemäenjoen suurtulviin

tarvitaan toimiva tiedotusjärjestelmä onnettomuuden kohdanneille kansalaisille.

Pelastuslain mukaisesti pelastuslaitoksen on varauduttava erilaisiin onnettomuustilanteisiin,
myös suurtulviin, ja ympäristöhallinnosta annetun
lainsäädännön mukaisesti alueellisten ympäristökeskusten on edistettävä tulvasuojelun suunnittelua sekä hoidettava tulvantorjuntatehtäviä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan Porin kaupungilla
on vastuu rakennuspaikkojen turvallisuudesta ja
soveltuvuudesta rakentamiseen. Jotta toiminta
suurtulvatilanteessa olisi saumatonta, ovat Satakunnan pelastuslaitos ja Lounais-Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Porin kaupungin kanssa
laatineet erityissuunnitelman suurtulviin varautumiseksi Porissa.
Tulvauhkatilanteessa joustavan ja nopean
toiminnan varmistamiseksi on suunnitelmassa
määritetty tilanteen johtamisvastuu: Tulvantorjuntavaiheessa tilannetta johtaa Lounais-Suomen
ympäristökeskus ja, mikäli tilanne vaikeutuu pelastustoiminnaksi, siirtyy johtovastuu Satakunnan
pelastuslaitokselle. Satakunnan pelastuslaitoksen,
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Porin
kaupungin organisaatiot tukevat toisiaan hoitamalla suunnitelman mukaisesti sovitut tehtävät ja
antamalla asiantuntija-apua.

Tulvatilanteen ennakointi
ja ennakkotorjunta

Tiedottaminen
Tiedottaminen on yksi keskeisimpiä tehtäviä tulviin varautumisessa, tulvauhkatilanteessa sekä
tulvatilanteessa. Tiedottamisryhmän on myös
oltava ajan tasalla tulvauhkatilanteesta ja sen kehittymisestä, pelastustoiminnan ja evakuointien
etenemisestä sekä vahinkojen korjauksesta. Tulvavaarasta tiedottamisella voidaan auttaa ihmisiä
asennoitumaan mahdollisiin tulvavahinkoihin ja
valmistautumaan suojaustoimiin sekä esim. evakuointitilanteisiin. Tiedottamista on suunnattava
tiedotusvälineille ja erityisesti pelastustilanteessa

Vesitilanneseuranta ja vesistömallien ennusteet
ovat hyvä keino etukäteen arvioida tulvauhan
kehittymistä. Tätä varten on parannettu vesitilanneseurantaa. Vedenkorkeutta seurataan Porissa kolmella (Kivini, Porin silta ja Lukkarinsanta)
reaaliaikaisella havaintoasemalla. Seurannassa on
myös veden lämpötila (hyydevaara) ja Kokemäenjoen virtaama Harjavallassa. Tiedot on liitetty
vesistömallijärjestelmään mahdollisimman hyvien
vesitilanne-ennusteiden saamiseksi. Myös merivedenkorkeutta on seurattava.
Tulvauhkaa pienentämään asennetaan jääpuomit säännöllisesti syksyisin Kokemäenjokeen
(Nakkilan Kirkkosaari, Ulvilan silta ja Kirkkojuopa). Jääkannen muodostumista edistetään myös
säännöstelyn ohjauksella (juoksutuksen pienennys). Säännöstelyn käyttö Pirkanmaan järvialueella on tulvatilanteessa merkittävä keino pienentää
Porissa tulvavahinkoja.

Pelastustoiminta tulvatilanteessa
Pelastustilanteessa toiminnan johtovastuu on Satakunnan pelastuslaitoksella. Pelastustoiminnan laajuuden takia perustetaan johtoryhmä (JORY), joka
koostuu pelastustoiminnan yhteistoimintaviranomaisista ja johtoryhmästä sekä toiminta-alueen
johtoelin (TOJE), joka koostuu eri tahoista, jotka
tekevät toimenpiteitä käytännössä (esim. tulvasuojelurakenteiden omistajat, kaistanjohtajat, poliisin
kenttäjohtajat).
Pelastustoiminnassa on oltava riittävät henkilö- ja kalustoresurssit ja tilanteeseen tulee varautua etupainotteisesti. Erityistilanteesta huolimatta pelastuslaitoksen on pystyttävä huolehtimaan
”normaaleista” pelastustehtävistä sekä tulvan ai-
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heuttamaan vaaraan joutuneiden pelastamisesta.
Viranomaisten resurssit yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa riittävät pelastustilanteessa evakuointien järjestämiseen ja keskeisten kohteiden,
kuten sairaaloiden, vanhainkotien ja yhteiskunnan
toiminnan kannalta merkittävien kohteiden, suojaamiseen sekä tarvittaessa ympäristöuhkatilanteessa teollisuuslaitosten suojausten toteutusten
avustamiseen.
Hälytystarpeen arvioimista varten on määritetty
hälytystasot, joiden perusteella pelastusviranomainen pyytää tarvittavan määrän yksiköitä paikalle
ja määrittää tarvittavat toimenpiteet. Pelastustoiminnassa ja tulvatilanteiden ennustamisessa monien erilaisten avovesi- ja jääpatotulvatilanteiden
lisäksi haasteena ovat heikkokuntoiset penkereet.
Mahdolliset pengermurtumat edellyttävät Porin
kaupungin organisaatioilta nopeita korjaustoimenpiteitä sekä pelastuslaitokselta tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi.
Vaara-alueen väestön evakuoinnissa noudatetaan Satakunnan pelastuslaitoksen laatimaa evakuointisuunnitelmaa. Evakuointitilanteessa on
järjestettävä suurelle määrälle ihmisiä kuljetukset,
vaikka omia autoja käytetäänkin evakuointiin,
kokoontumis- ja vastaanottokeskukset sekä evakuoidun väestön huolto. Ongelmallista on, että
tulvatilanne saattaa kestää useita päiviä ja tulvan
jälkeen asuinrakennukset eivät todennäköisesti ole
asuttavassa kunnossa.
Tulvatilanne aiheuttaa kaupunkiin jäävälle väestölle ongelmia, esim. sähkönjakelun keskeytymisenä ja viemäriverkoston toiminnan loppumisena
(viemäriverkoston tukkeutuminen ja Luotsinmäen
jätevedenpuhdistamon toiminnan keskeytyminen).
Viemäri- ja sadevesiverkoston toiminnan loppuessa on todennäköistä, että tulva-alueen ulkopuolellakin vahingoittuu lukuisia kellaritiloja.

Tulvariskit ja vahingot
Porissa suurtulvilla vahinkoja aiheutuu tuhansille
rakennuksille, jääpatotulvatilanteessa jopa 5 000:
lle rakennukselle, joista 3 800 on asuinrakennuksia.
Asukkaita tulvauhka-alueella on noin 18 000.
Tulvatilanteessa kaupungin infrastruktuuri
kärsii suuria vahinkoja: Luotsinmäen puhdistamo on tulvauhka-alueella, jätevesiverkosto täytyy
tulvavedellä, sähkönjakelu on vaarassa keskeytyä, pääsääntöisesti liikenneyhteydet kaupungin
etelä- ja pohjoispuolella katkeavat ja alikulkukäytävät täyttyvät vedellä. Korjaustöitä ohjaa/tekee
Porin kaupunki. Tätä varten tulisi perustaa Porin
kaupungin oma tulvajohtoryhmä, jonka tulisi jo
etukäteen perehtyä tulvatilanteisiin ja vahinkoihin
sekä vahinkojen korjaamiseen.
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Teollisuuslaitosten ympäristövahinkojen kuten
myös taloudellisten vahinkojen rajoittamisessa on
teollisuuslaitosten oma vastuu ja varautuminen
ensisijaisen tärkeää. Vahinkotilanteiden arviointia
varten on keskeisimmiltä teollisuuslaitoksilta selvitetty vahinkotasoja ja tulvaveden noususta aiheutuvia vahinkoja tuotannolle ja valmiille tuotteille.
Ympäristölle suurin riski aiheutunee Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan keskeytymisestä, mutta myös teollisuuslaitoksilla käytetään
ympäristölle haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja
ja esimerkiksi asuinrakennusten öljysäiliöistä saattaa karata öljyä tulvaveteen.

Omatoiminen varautuminen
Koska tulvatilanteessa tarvittavat toimenpiteet
ovat mittavia käytössä oleviin resursseihin nähden,
on sekä asukkaiden että teollisuuslaitosten omatoiminen varautuminen tulvatilanteisiin Porissa merkittävin keino pienentää tulvavahinkoja. Asukkaille on annettava ohjeet tavaroiden siirtämisestä ja
rakennusten suojaamisesta ja teollisuuslaitoksilta
tulee edellyttää laitoskohtaiset varautumis- / toimintasuunnitelmat tulvatilanteisiin.

Lähteet
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Koskinen, M. (toim.). 2006. Porin tulvat –hallittuja riskejä? Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. Suomen ympäristö
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Vainio, M (toim.). 1999. Kokemäenjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 132. 69 s. ISBN 952-11-0547-X.
Satakunnan pelastuslaitos, Evakuointisuunnitelma 5/2005, 11 s. moniste.
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LIITE 1.

YLEISRADIOSSA LUETTAVA PELASTUSPALVELUTIEDOTUS
TULVASTA

Porin kaupungissa on tapahtunut klo _______ Kokemäenjoen penkereen
murtuminen Isojoenrannan kaupunginosan kohdalla, jonka seurauksena
Kokemäenjoen vedenpinta nousee voimakkaasti alueella Isojoenranta Ruosniemi- Tuulikylä- Murtosenmutka- Toejoki- Hyvelä.

- Ilmoittakaa vaarassa oleville naapureille.
- Jos olette alueella mihin vesi voi nousta, siirtykää korkeammalle
paikalle. Käyttäkää ja antakaa naapuriapua.
- Pysykää rauhallisina ja kuunnelkaa radiota, teille annetaan uusia
ohjeita. Välttäkää puhelimen käyttöä.
- Taloihin järjestetään huolto, varautukaan 3 vrk omavaraisuuteen.
PORISSA KOKEMÄENJOEN PUOLEN TIET KATKEAVAT
1. Isojoenranta – Ruosniementie

2. Hyvelä
vahingot alkavat tapahtua 4 tuntia Kokemäenjoen penkereen
murtumisesta Isojoenrannalla ja tilanteesta tiedotetaan erikseen.

1
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LIITE 2/1.

LIITE 4 a
HÄTÄTIEDOTE
LIIKKUVASTA KAIUTINAUTOSTA LUETTAVA TIEDOTE
Tiedote nro

Satakunnan pelastuslaitos tiedottaa
Antajan nimi ja virka-asema

Laatija

Päivämäärä

Kello

Antaja määrittelee

Luetaan alueella _______________________________________________________
Tiedote:

ESIMERKKI , ESIMERKKI, ESIMERKKI tiedotteen sisällöstä !!!!
Satakunnan pelastuslaitoksen hätätiedote PORIN kaupungin asukkaille ja kunnassa oleville
matkailijoille.
Hätätiedote koskee Kokemäenjoen rannassa asuvia asukkaita. Kokemäenjoen vedenpinta on noussut
tulvakorkeuteen, jonka vuoksi vaara-alueen väestön on välittömästi siirryttävä pois uhkaavan tulvan alta. Vaaraalueet ovat Isojoenrannasta Hyvelään käsittävät alueet. Tulva-aikana vahingot alkavat toteutumaan Toejoella ,
Murtosenmutkassa ja Tuulikylässä 2 tunnin kuluttua.
Vaara-alueelta Isojoenrannasta väestön on välittömästi siirryttävä pois uhkaavan tulvan alta ja Toejoen vaaraalueella on alettava valmistella evakuointia. Viranomaiset antavat evakuoitavilla alueilla lisätietoja ja avustavat
evakuoinnissa.
Asukkaita jotka eivät asu Kokemäenjoen rannalla pyydetään jäämään rauhassa asuntoonsa. Rannan
läheisyydessä olevat tiet katkeavat useista kohtaa, mutta huoltotie pystytään järjestämään rakennuksille, jotka
eivät ole rannalla.
Evakuointikeskuksia ovat ?, ? , ?, koulut. Evakuointiin käytetään omaa autoa, jos se on käytettävissä.
Viranomaiset järjestää Porin taksin ja paikallisliikenteen toimesta evakuointikuljetuksia vaara-alueilla
oleskeleville. Mukaan otetaan vain välttämättömät perustarpeet, kuten henkilökohtaiset lääkkeet. Tilanne kestää
useista tunneista - vuorokausiin.
Ihmisiä kehotetaan toimimaan rauhallisesti, jotta vältytään lisäonnettomuuksilta sekä ehdottomasti välttämään
puhelimen käyttöä, sekä noudattamaan viranomaisten ohjeita.
Onnettomuudesta annetaan lisätietoja tiedotusvälineissä sekä evakuointikeskuksissa. Tiedotusnumerot, joista saa
tietoa onnettomuuteen liittyen ilmoitetaan mahdollisimman pian.
Tiedotteen sisältö (liitteen sivu 2) luetaan ja tiedotetta toistetaan määräajoin.

TIEDOTTAMINEN ALOITETTU

TIEDOTTAMINEN PÄÄTTYNYT

KELLO__________________

KELLO________________

1
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LIITE 2/2

LIIKKUVASTA KAIUTINAUTOSTA LUETTAVA TIEDOTE
Isojoenranta
-

Kokemäenjoen vedenpinta on noussut tulvakorkeuteen, minkä seurauksena vesi nousee
Kokemäenjoessa nopeasti ja rannan läheltä on poistuttava välittömästi..

-

Huoltotiet: Isojoenrannantie-Ruosniementie

-

Vesi on korkeimmillaan noin klo _______.

-

Ilmoittakaa vaarassa oleville naapureille.

-

Pysykää rauhallisina ja kuunnelkaa radiota, teille annetaan uusia ohjeita.

-

Välttäkää puhelimen käyttöä.

(Toistetaan ajon aikana, ajetaan hitaasti.)
2
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LIITE 3

YLEISRADIOSSA LUETTAVA PELASTUSPALVELUTIEDOTUS
TULVASTA

Porin kaupungissa on tapahtunut klo _______ Kokemäenjoen penkereen
murtuminen Isojoenrannan kaupunginosan kohdalla, jonka seurauksena
Kokemäenjoen vedenpinta nousee voimakkaasti alueella Isojoenranta Ruosniemi- Tuulikylä- Murtosenmutka- Toejoki- Hyvelä.

- Ilmoittakaa vaarassa oleville naapureille.
- Jos olette alueella mihin vesi voi nousta, siirtykää korkeammalle
paikalle. Käyttäkää ja antakaa naapuriapua.
- Pysykää rauhallisina ja kuunnelkaa radiota, teille annetaan uusia
ohjeita. Välttäkää puhelimen käyttöä.
- Taloihin järjestetään huolto, varautukaan 3 vrk omavaraisuuteen.
PORISSA KOKEMÄENJOEN PUOLEN TIET KATKEAVAT
1. Isojoenranta – Ruosniementie

2. Hyvelä
vahingot alkavat tapahtua 4 tuntia Kokemäenjoen penkereen
murtumisesta Isojoenrannalla ja tilanteesta tiedotetaan erikseen.

1
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LIITE 4/1

Vanajavesi

Konhonselkä
vedenkorkeus

MHW
+ 5 cm
+ 10 cm
+ 15 cm
+ 20 cm
+ 25 cm
+ 30 cm
+ 35 cm
+ 40 cm
+ 45 cm

79,54 m
79,59 m
79,64 m
79,69 m
79,74 m
79,79 m
79,84 m
79,89 m
79,94 m
79,99 m

HW
HW 1/50
HW 1/100
HW 1/250

79,67 m
79,72 m
79,76 m
79,81 m

juoksutus
MHQ
HQ 1/20
HQ1/50
HQ 1/100
HQ 1/250

juoksutusmuutos
30 m3/s
50 m3/s
70 m3/s
100 m3/s

Näsijärvi

56

2

säännöstelytilavuus

milj. m3
8,6
17,1
merkittävät vahingot
25,7
34,2
42,8
51,3
59,9
68,4
suurvahingot
77,0
Säännöstelytilavuudessa ei ole huomioitu järven pinta-alan kasvua.
ylin säännöstelyn yläraja 79,60 m

Havaintojakso v. 1962-2006.

154 m3/s
227 m3/s
256 m3/s
277 m3/s
305 m3/s
3

0,05 cm / 1 m /s/ 1 vrk

muutos vedenkorkeudessa
2 vrk
3 cm
5 cm
7 cm
10 cm

Tampella
vedenkorkeus
95,40 m
95,45 m
95,50 m
95,55 m
95,60 m
95,65 m
95,70 m
95,75 m

HW
HW 1/50
HW 1/100
HW 1/250

95,51 m
95,56 m
95,59 m
95,64 m

juoksutus

Tammerkoski

MHQ
HQ 1/20
HQ1/50
HQ 1/100
HQ 1/250

156 m3/s
230 m3/s
259 m3/s
280 m3/s
309 m3/s

30 m3/s
50 m3/s
70 m3/s
100 m3/s

pinta-ala 171 km

Lempäälä + Kuokkalankoski

MHW
+ 5 cm
+ 10 cm
+ 15 cm
+ 20 cm
+ 25 cm
+ 30 cm
+ 35 cm

juoksutusmuutos

korkeusjärjestelmä NN

5 vrk
7,5 cm
12,5 cm
17,5 cm
25 cm

korkeusjärjestelmä NN
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2

säännöstelytilavuus

milj. m3
12,9
säännöstelyn yläraja +95,5 m
25,7
38,6
51,4
merkittävät vahingot
64,3
77,1
suurvahingot
90,0
Säännöstelytilavuudessa ei ole huomioitu järven pinta-alan kasvua.
Havaintojakso v. 1971-2006.

3
0,03 cm / 1 m /s/ 1 vrk

muutos vedenkorkeudessa
2 vrk
2 cm
3 cm
4 cm
6 cm

pinta-ala 257 km

5 vrk
4,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm

LIITE 4/2

Kyrösjärvi

etelä

korkeusjärjestelmä NN

vedenkorkeus
MHW
+ 5 cm
+ 10 cm
+ 15 cm
+ 20 cm
+ 25 cm
+ 30 cm
+ 35 cm
+ 41 cm
+ 81 cm
+ 111cm

83,69 m
83,74 m
83,79 m
83,84 m
83,89 m
83,94 m
83,99 m
84,04 m
84,10 m
84,5 m
84,8 m

pinta-ala 96 km

2

säännöstelytilavuus
milj. m3
4,8
9,6
14,4
19,2
24,0
28,8
33,6
39,4
77,8
106,6

vahinkoja alkaa syntyä

merkittävät vahingot

Säännöstelytilavuudessa ei ole huomioitu järven pinta-alan kasvua.
HW
HW 1/50
HW 1/100
HW 1/250

84,45 m
84,53 m
84,71 m
84,95 m

juoksutus

Kyröskoski

MHQ
HQ 1/20
HQ1/50
HQ 1/100
HQ 1/250

83 m3/s
121 m3/s
136 m3/s
148 m3/s
163 m3/s

juoksutusmuutos
30 m3/s
50 m3/s
70 m3/s

Iso-Längelmävesi

Havaintojakso v. 1971-2007

Havaintojakso v. 1981-2007

3
0,09 cm / 1 m /s/ 1 vrk

muutos vedenkorkeudessa
2 vrk
5,5 cm
9 cm
12,5 cm

Mallasvesi, Apia

5 vrk
13,5 cm
22,5 cm
31,5 cm

korkeusjärjestelmä NN

vedenkorkeus
MHW
+ 5 cm
+ 10 cm
+ 15 cm
+ 20 cm
+ 25 cm
+ 30 cm
+ 35 cm
+ 40 cm

84,3 m
84,35 m
84,4 m
84,45 m
84,5 m
84,55 m
84,6 m
84,65 m
84,7 m

pinta-ala 410 km

2

säännöstelytilavuus
milj. m3
20,5
41,0
61,5
82,0
102,5
123,0
143,5
164,0

merkittävät vahingot

suurvahingot

Säännöstelytilavuudessa ei ole huomioitu järvialueen pinta-alan kasvua.
HW
HW 1/50
HW 1/100
HW 1/250

84,70 m
84,83 m
84,95 m
85,10 m

juoksutus

Valkeakoski

MHQ
HQ 1/20
HQ1/50
HQ 1/100
HQ 1/250

67 m3/s
102 m3/s
115 m3/s
125 m3/s
140 m3/s

juoksutusmuutos
30 m3/s
50 m3/s
70 m3/s
100 m3/s

Vedenkorkeuden havaintojakso v. 1911-2006

Virtaaman havaintojakso 1956-2006.

3
0,02 cm / 1 m /s/ 1 vrk

muutos vedenkorkeudessa
2 vrk
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm

5 vrk
3 cm
5 cm
7 cm
10 cm
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LIITE 4/3

Pyhäjärvi

Näppilä

pinta-ala 124 km

korkeusjärjestelmä NN

vedenkorkeus
MHW
+ 5 cm
+ 10 cm

77,14 m
77,19 m
77,24 m

2

säännöstelytilavuus
milj. m3
6,2
12,4

säännöstelyn yläraja 77,15 m
merkittävät vahingot
suurvahingot

Säännöstelytilavuudessa ei ole huomioitu järven pinta-alan kasvua.
HW
HW 1/50
HW 1/100
HW 1/250

77,19 m
77,20 m
77,22 m
77,24 m

juoksutus

Nokia

MHQ
HQ 1/20
HQ1/50
HQ 1/100
HQ 1/250

308 m3/s
420 m3/s
464 m3/s
497 m3/s
541 m3/s

juoksutusmuutos

Havaintojakso v. 1962-2006.

3

0,07 cm/ 1 m /s/ 1 vrk

muutos vedenkorkeudessa
2 vrk
4 cm
7 cm
10 cm

30 m3/s
50 m3/s
70 m3/s

Iso-Kulovesi

5 vrk
10,5 cm
17,5 cm

pinta-ala 66 km

korkeusjärjestelmä NN

Rautavesi

vedenkorkeus

MHW
+ 5 cm
+ 10 cm
+ 15 cm
+ 20 cm
+ 25 cm
+ 30 cm
+ 35 cm
+ 40 cm
+ 45 cm
+ 50 cm
+ 55 cm
+ 60 cm

57,44 m
57,49 m
57,54 m
57,59 m
57,64 m
57,69 m
57,74 m
57,79 m
57,85 m
57,89 m
57,94 m
58,0 m
58,2 m

2

säännöstelytilavuus
säännöstelyn yläraja +57,40 m

merkittävät vahingot

milj. m3
3,3
6,6
9,9
13,2
16,5
19,8
23,1
26,4
29,7
33,0
36,3

suurvahingot

Säännöstelytilavuudessa ei ole huomioitu järvialueen pinta-alan kasvua.

Rautavesi

Liekovesi

57,44 m
57,65 m
57,56 m
57,59 m
57,62 m

57,4 m
57,48 m
57,47 m
57,49 m
57,51
57,55 m merkittävät vahingot
58,1 m suurvahingot

MHW
HW
HW 1/50
HW 1/100
HW 1/250

juoksutus
MHQ
HQ 1/20
HQ1/50
HQ 1/100
HQ 1/250

juoksutusmuutos

Hartolankoski, Tyrvää
392 m3/s
571 m3/s
641 m3/s
692 m3/s
761 m3/s

30 m3/s
50 m3/s
70 m3/s
100 m3/s
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57,69 m
58,01 m
58,06 m
58,14 m
58,24 m
58,0 m
58,4 m suurvahingot

Hartolankosken havaintojakso v. 1952-2007.
Rautaveden havaintojakso v. 1961-2007.
Liekoveden havaintojakso 1957-2007.
Kuloveden havaintojakso v. 1959-2007.

0,13 cm / 1 m 3/s/ 1 vrk

muutos vedenkorkeudessa
2 vrk
8 cm
13 cm
18 cm
26 cm

Kulovesi

5 vrk
19,5 cm
32,5 cm
45,5 cm
65 cm

LIITE 5

VIRKA-APUPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMILTA
Virka-apupyynnön vastaanottaja:

Mistä joukko-osastosta virka-apua haetaan

Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta Hämeenlinna

Milloin virka-apua tarvitaan

Heti

Tapahtuma

Tulva-onnettomuus Porin kaupungissa, Kokemäenjoki tulvii Isojoenrannan kaupunginosan kohdalla
Virka-avun pyytäjä

Virka-apuosaston koko

Missä ja kenelle virka-apuosasto ilmoittautuu

.
Virka-apuosaston tehtävä, varustus ja huolto

Poliisin avustaminen: Liikenteen ohjaus, tulva-alueen eristäminen, evakuoidun alueen vartiointi.
Varustus: Säänmukainen varustus, erottuva varustus liikenteen ohjaukseen (keltaiset liivit / kielletty ajosuunta -kilpiä, jos on)
Kalusto: Runsaasti viestiliikennekalustoa (LV 217 20 kpl)
Ajoneuvot: linja-auto sekä kaksi henkilöautoa.
Virka-apuosaston huolto

Virka-apuosasto nojautuu ensimmäiset 12 tuntia omaan huoltoon.
Virka-apuosaston ajoreitti

Virka-aputehtävän kesto

Lisätiedot

Hätäkeskus , vuoromestari
Pelastuslaitos:_____________________________
________________________________________
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus
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LIITE 6/1

Tulvakartta

Virtaama HQ1/100
Merivesi N60+40 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen, kun virtaama Kokemäenjoessa on HQ1/100 (1 110 m3/s) ja merivedenkorkeus N60 + 40 cm.

Tulvatilanteessa rakennuksia kastuu noin 400, joista asuinrakennuksia on noin 30. Asukkaita tulvaalueella on noin 100-120. Tulva-alue on lähes 2 000 hehtaaria.
Avovesitilanteessa virtaaman ollessa suuri, mutta enintään noin 1 150 m3/s vesi leviää luotojen ja
suiston alueelle. Tulvan leviäminen riippuu enemmän merivedenkorkeudesta kuin Kokemäenjoen
virtaamasta.

60
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LIITE 6/2

Tulvakartta

Virtaama HQ1/250
Merivesi N60 +40 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen avovesitilanteessa, kun virtaama Kokemäenjoessa on HQ1/250 (1 225 m3/s) ja merivedenkorkeus on
N60 +140 cm.

Tulvatilanteessa rakennuksia kastuu noin 3 250, joista 2 250 on asuinrakennuksia. Asukkaita tulvaalueella on 10 500. Tulva-alue on noin 3 600 hehtaaria.
Avovesitilanteessa virtaaman noustessa yli 1 150 m3/s vesi nousee suiston ja luotojen lisäksi myös kaupungin pohjoispuolelle. Suiston ja luotojen alueella tulvan leviämiseen vaikuttaa merivedenkorkeuden
vaihtelut. Kaupungin pohjoispuolelle vesi leviää penkereiden yli. Nykykuntoisina penkereet tässä tilanteessa todennäköisesti pettäisivät.
Penkereiden pettäessä tulva-alue laajenee kartan osoittaman tulva-alueen lisäksi Porin keskustaan Kokemäenjoen eteläpuolelle noin 500 hehtaarin alueelle. Rakennuksia kastuu kaikkiaan lähes 7 900, joista
asuinrakennuksia on noin 3 300.
Mikäli tilanne muodostuu niin uhkaavaksi, että penkereiden kestävyys on kyseenalaista, on koko
kaupungin tulvauhkaa ajatellen harkittava pohjoispuoleisen penkereen katkaisua ja veden johtamista
Toejoen alueelle. Kaupungin keskustan puolelta vesi ei pääse virtaamaan pois tulva-alueelta. Suurtulvatilanteessa keskustan puolelle tuleva tulvavesimäärä ei Kokemäenjoen pohjoispuolelle johdettuna enää
lisäisi paljoakaan pohjoispuolen vahinkoja.
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LIITE 6/3

Tulvakartta

Penkereet pettävät
Virtaama HQ1/250
Merivesi N60 +40 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus

Tulvan leviäminen, kun Kirjurinluodon kärkeen syntyy jääpato ja virtaama Kokemäenjoessa on 700 m3/s.
Huom. Mallinnettu alue ei yllä merelle asti.

Vaikeassa jääpatotulvatilanteessa virtaaman ollessa noin 700 m3/s vesi nousee kaupungin keskustaan ja
joen pohjoispuolelle. Suiston tulvimistilanteeseen vaikuttaa merivedenkorkeus.
Tulva-alueella on kaikkiaan yli 10 100 rakennusta, joista lähes 3 800 on asuinrakennuksia.

62
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LIITE 6/4

Kok

em

äen

joki

Tulvakartta

Pengermurtuma Koivistonluodossa
Tulvan leviäminen 4 tunnin kuluttua murtumasta
Virtaama kasvaa: 0
4 tuntia murtumasta 2
120m³/s
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

0

1km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen neljän tunnin kuluttua pohjoispuoleisen tulvapenkereen murtumasta, kun penger murtuu Isojoenrannassa ja virtaama murtumakohdassa nousee neljän tunnin aikana 120 m3/s:iin.

Kok

em

äen

joki

Tulvakartta

Pengermurtuma Koivistonluodossa
Tulvan leviäminen 12 tunnin kuluttua murtumasta
Virtaama kasvaa: 0
4 tuntia murtumasta 2
120m³/s
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

0

1km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen 12 tunnin kuluttua pohjoispuoleisen tulvapenkereen murtumasta, kun penger murtuu Isojoenrannassa
ja virtaama murtumakohdassa nousee neljän tunnin aikana 12 m3/s:iin.

Pengermurtumatilanteessa (murtuma Isojoenrannan alueella) vesi leviää ensin joen rannan ja rautatien
väliselle alueelle. Mikäli tulvavesi nousee rautatien yli, vesi etenee Toejoelle aina keskustan – Hyvälän
maantielle asti. Maantie padottaa veden pääsyä alaspäin ja vesi leviää laajasti Toejoelle. Tilanteen mukaan on harkittava tien katkaisemista. Seuraavan veden padotuksen aiheuttaa länsitie. Tällöin on varmistettava tulvaveden pääsy takaisin jokiuomaan länsitien kaupungin puolella tai harkittava länsitien
katkaisemista.
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tuna on jopa 10 000 – 15 000 ihmistä. Viranomaisten saumattoman toiminnan varmistamiseksi suurtulvatilanteessa on laadittu Erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena.
Suunnitelman laatimisen aikana on korostunut aloitetun Porin tulvasuojeluhankkeen
toteuttamisen, tulvatilanteen ennakoinnin ja ennakkotorjunnan sekä teollisuuslaitosten
ja asukkaiden omatoimisen tulviin varautumisen merkitys. Pelastustoimitilanteessa viranomaisten mahdollisuudet suojata rakennuksia rajoittuvat merkittävimpiin kohteisiin ja
tarvittaessa tulvauhka-alueen väestön evakuointiin.
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