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ALKUSANAT
Maa- ja metsätalousministeriö asetti Lapuanjoen tulvatorjuntasuunnitelman laatimisen Länsi-Suomen ympäristökeskukselle tulostavoitteeksi vuodelle 2006. Lähtökohtana toimi Suurtulvatyöryhmän loppuraportin (Työryhmämuistio MMM 2003:6)
liite 11, jossa Lapuanjoen vesistöalue oli määritelty vesistöksi, jossa tulvahaittojen on
todettu olevan niin suuria että tulvantorjuntasuunnitelma tulisi laatia.
Lapuanjoen vesistöalueella vesistöä on rakennettu laajoin vesistötöin monessa eri
vaiheessa. Säännöstelykapasiteettia tulvien torjumiseksi on otettu käyttöön vesistön
latvoilla sekä Nurmonjoen että Lapuanjoen yläosilla. Lapuan taajaman alapuolisella
alueella on pengerryksin, perkauksin, säännöstelyrakentein sekä pumppaamojen
avulla on suojattu laajat alueet aina tulvan toistuvuuksiin HQ1/20 saakka.
Lapuan vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelman avulla luodaan kokonaiskuva vesistöstä, säännösteltyjen altaiden sijainnista ja niissä olevista säännöstelyrakenteista. Suunnitelmassa on käyty läpi vesistön hydrologiset perustiedot ja arvioitu
tulvan toistuvuutta, jota suuremmilla virtaamilla vahingot merkittävästi alkavat
lisääntyä. Säännöstelystä on käyty keskeiset lupaehdot ja koostettu käytettävissä
olevat tulvantorjuntatoimenpiteet, joilla vahinkoja voidaan vähentää. Yleisesittely
tulvantorjuntaorganisaatiosta ja sen keskeisistä tahoista on käyty läpi.
Tulvantorjunnan toimintasuunnitelman Lapuanjoen vesistöalueelle ovat laatineet
insinööri Kari Syvänen Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta yhteistyössä diplomiinsinööri Pekka Leiviskän, Insinööritoimisto Pekka Leiviskä, kanssa. Suunnitelman
laadinta on sujunut hyvässä yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön kanssa, josta kaikille lämpimät kiitokset. Suunnitelman laadinnassa hydrologisten tietojen osalta suurena apuna on ollut vanhempi insinööri Unto Huttu. Runsaasta lähtömateriaalista keskeisten asioiden valikoinnissa ovat asiantuntemuksella
avustaneet rakennuttamispäällikkö Seppo Herrala ja ylirakennusmestari Markku
Muilu. Maastossa meitä perehdytti toteutettuihin kohteisiin Veijo Rantala. Lisäksi
arvokkaita kommentteja ja asioiden tarkennuksia olemme saaneet vesistöosaston
päällikkö Martti Kujanpäältä. Kartta-aineistojen taiton ovat ansiokkaasti toteuttaneet
Maarit Ylihärsilä ja Mari Kärkkäinen. Lopullisen taiton julkaisumuotoon on suorittanut Tiina Lähdemäki.
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1 Tulvantorjunnan tarve
Lapuanjoella on suoritettu tulvasuojelutöitä jo 1800-luvulta lähtien. 1950-luvulla
aloitettiin laajempi tulvasuojelun suunnittelu Lapuanjoen järjestelytöiden nimellä.
Työt on suoritettu vaiheittain. Pääkohteina niissä on ollut Lapuanjoen perkaus- ja
pengerrystyöt, tekojärvien rakentaminen ja Nurmonjoen latvajärvien säännöstely.
Lapuanjoen tulvasuojelutöillä suojattiin 5 500 ha peltoa Lapuan Alajoella.
Toteutetuilla tulvasuojelutöillä on Lapuanjoen vesistö saatu suojattua hyvin keväisin toistuvilta HQ1/20 ja sitä pienemmiltä tulvilta. Suuremmilla tulvilla nykyinen säännöstelykapasiteetti käy kuitenkin riittämättömäksi ja siten on hyvä tuntea
tulvavedelle uhanalaisimmat alueet ja toimenpiteet, joilla vahinkoja voidaan suurien
tulvatilanteiden sattuessa minimoida.
Ilmastonmuutos tuo vesistön säännöstelyyn uudet haasteet. Sadan vuoden aikana
tulvien maksimivirtaamat näyttäisivät nykyisten ilmastomallien laskelmien perusteella lisääntyvän selvästi Lapuanjoen vesistöalueella. Alueen suurimpien tekojärvien Varpulan ja Hirvijärven mitoitustulovirtaamien on arvioitu kasvavan noin 50 %
nykyisistä maksimiarvoista. Säännöstelyn käytön kannalta tilanteen tekee erityisen
vaikeaksi se, että ilmaston muuttuessa tulvaongelmat siirtyvät nykyisistä kevättulvista syksyyn.
Kevään tulvaennusteiden laadinta on ollut syksyn vastaavaa helpompaa, kun
lumen vesiarvon suuruudesta on ollut aika tarkka tieto ja tekojärvien vedenpintoja alentamalla on voitu valmistautua tuleviin tulovirtaaman kokonaistilavuuksiin.
Syksyllä esiintyessään tulvien ennakointi on huomattavasti vaikeampaa. Tekojärvien
vedenpinnat ovat yleensä lähellä ylärajojaan valmistauduttaessa talven tuloon. Näin
niillä ei ole tarvittavaa tulvahuipun leikkauskykyä rankkojen vesisateiden ja lämpötilan nousun myötä lumesta äkillisesti muodostuvan tulvan yllättäessä. Tilanteen
ennakoimista vaikeuttaa tarkan sääennustamisen vaikeus. Sadannan suuruuden
ennustaminen on kohtuullisen tarkkaa vain päivän parin aikajänteellä, pidempien
ajanjaksojen sadantamäärien ennustaminen on nykymalleilla selvästi epävarmempaa.

Kuva 1. Liinamaan tulva-aluetta keväällä 2006. Kuva 25.4.2006 Pekka Leiviskä.
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2 Vesistön kuvaus
2.1 Vesistöalueen yleiskuvaus
Lapuanjoki alkaa Alavudenjärvestä ja virtaa Alavuden, Kuortaneen, Lapuan, Kauhavan, Yli- ja Alahärmän, Jepuan sekä Uusikaarlepyyn kautta Perämereen. Joen pituus
on noin 150 km. Vesistöalueen koko on 4 122 km2 ja järvisyys 2,9%. Vesistöalue on
esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Lapuanjoen vesistöalue.
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Lapuanjoki virtaa yläosan ensimmäiset 6 km rauhallisena suvantona, jonka jälkeen
sijaitsee Karsinakosken pato ja voimalaitos. Karsinakoskesta alaspäin Lapuanjoki
virtaa syvässä kanjonissa Sarvikkaankoskelle. Tämän alapuolelta alkaa noin 20 km
Talinkalmaan ulottuva jokisuvanto, josta Kuortaneenjärven osuus on 11 km. Kuortaneenjärven ja sen yläpuolella olevan Kuhalammen pinta-ala on noin 17 km2. Kuortaneenjärveä säännöstellään Talinkalman säännöstelypadon avulla. Säännöstelypato
on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Kuortaneenjärven luusuassa sijaitseva Talinkalman säännöstelypato.Kuva Pekka Leiviskä
25.4.2006.

Kuortaneenjärven ja Lapuan kaupungin välisellä 30 km mittaisella matkalla joessa
on putousta noin 50 m. Jokiosalla on toiminnassa Mäkelän- ja Hourunkosken vesivoimalaitokset sekä Lakaluoman mylly. Alueella sijaitsee myös Lankilan mylly, jonka
käyttöönottoa sähköntuotantoon parhaillaan valmistellaan. Mäkelänkoski vuoden
2006 kevättulvalla on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Mäkelänkosken kuohuja kevättulvalla 2006. Kuva Pekka Leiviskä 25.4.2006.
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Lapuan kaupungin taajaman alapuolelle on rakennettu osittain säännöstelevä
Poutun pohjapato. Sen tehtävänä on vedenkorkeusvaihteluiden tasaaminen ja alivedenkorkeuksien nostaminen kaupungin keskustan läpi virtaavalla jokiosalla.
Poutun pohjapadon alapuolella Lapuanjoki jatkuu yli 30 km:n matkalla suvantomaisena ja erittäin tulvaherkkänä. Tulvaherkkyyttä on poistettu välittömästi Poutun
pohjapadon alapuoleiselta alueelta rakentamalla jokiosuudelle tulvapengerrykset.
Ne suojaavat noin 17 km matkalla tulvilta Alajoen itäpuolen, Löyhingin, Haapojan
ja Ämpin pengerrysalueita. Lapuanjokeen laskevan Kauhajoen alaosan suojaksi on
rakennettu Saarimaan sekä Poomin penger suojaamaan Pernaan alueen asutusta ja
viljelysalueita.
Lapuanjoen tärkeimmät sivuhaarat ovat Nurmon- ja Kauhavanjoki. Lisäksi Lapuanjokeen laskevat Lakaluoma, Kaarankajoki, Uitonluoma, Kätkänjoki, Töysänjoki ja
Pahajoki.
Nurmonjoki saa alkunsa Alavuden kaupungin Iso-Vehkajärvestä. Sen alapuolella sijaitsevat säännöstellyt Nurmonjoen latvajärvet. Nurmonjoen itäpuolelle on
rakennettu Varpulan ja Hirvijärven tekojärvet, joiden vesi purkautuu Nurmonjokeen
Hirvijärven tunnelivoimalaitoksen kautta. Nurmonjoki on tunnelin suulta alaspäin
noin 10 km matkalta padottu Hipin altaaksi. Sen alapuolella sijaitsevat Nyrhilänkosken ja Emäntäkoulun pohjapadot. Nurmonjoen eteläisen haaran alueella on padottu
myös Kalajärven tekojärvi, joka toimii Kyrönjoen vesistöalueella olevan Seinäjoen
säännöstelyjärvenä.

2.2 Hydrologia
2.2.1 Virtaamat ja vedenkorkeudet
Vesistöalueen suurimmat jokiosuudet Lapuanjoen lisäksi ovat Kauhavan- ja Nurmonjoki. Hieman edellä mainittuja pienempiä jokia ovat Kätkän- ja Töysänjoki. Ne
sijaitsevat vesistöalueen latvoilla. Taulukkoon 1 on koostettu jokiosuuksien havaitut
ja lasketut virtaaman tunnusluvut. Koska Kauhavan-, Nurmon- ja Kätkänjoessa ei ole
virtaaman mittauspaikkoja, on taulukossa esitetyt tiedot virtaaman tunnusluvuille
laskettu vesistömallilla.
Taulukko 1. Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsevien jokien virtaaman tunnusluvut vuosijaksolla
1981-2000.
Joki

F
[km2]

L
[%]

HQ
[m3 /s]

MHQ
[m3 /s]

MQ
[m3 /s]

MNQ
[m3 /s]

NQ
[m3 /s]

4400850 Lapuanjoki, *)
Uusikaarlepyy VL

4 122

2,9

331

212

33

2,8

0,3

4400850 Lapuanjoki,
Keppo

3 949

3,0

320

224

37

4,0

1,4

Kauhavanjoki **)

648

0,7

123

68

6,2

0,4

0,0

Nurmonjoki **)

865

6,2

81

35

8,6

0,4

0,1

Kätkänjoki **)

256

2,6

30

20

2,4

0,0

0,0

4400110 Töysänjoki

292

4,0

37

21

2,7

0,3

0,1

*) Havaintojaksona 1991-2000
**) vesistömallilla simuloitu
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Taulukossa 2 on esitetty valtakunnallisten havaintoasemien ylivirtaaman suuruus
eri toistuvuudella. Hipin padon ja Pappilankarin asteikot on aikoinaan lakkautettu ja
tämän vuoksi havainnot eivät esitetyssä taulukossa ole samalta aikajaksolta.
Taulukko 2. Ylivirtaaman suuruus eri toistuvuuksilla Lapuanjoen vesistöalueella.
Havaintopaikka

Havaintoaika

F
[km2]

L
[%]

HQ1/20
[m3 /s]

HQ1/50
[m3 /s]

HQ1/100
[m3 /s]

HQ1/250
[m3 /s]

HQ1/1000
[m3 /s]

4400200 Nurmonjoki,
Hipin pato

1.1.193331.5.1975

805

5,3

80

93

103

116

135

4400500 Lapuanjoki,
Pappilankari

1.1.193130.9.1993

3 671

3,3

292

335

367

409

472

4400610 Lapuanjoki
Keppo

1.1.19575.5.2006

3 949

3,0

315

361

396

442

510

Lapuanjoen Kepon havaintoasema sijaitsee vesistöalueen alaosalla Lapuanjoessa
noin 20 km Uusikaarlepyystä jokivartta ylöspäin. Taulukon 2 ylivirtaama-arvojen
laskennassa käytetty Gumbel -jakauma on esitetty kuvassa 5. Kuvan toistuvuus on
määritetty ajanjaksolla 1.1.1957 - 5.5.2006.

Kuva 5. Ylivirtaaman toistuvuus Lapuanjoki, Keppo ajanjaksolla 1.1.1957 - 5.5.2006.

2.2.2 Sadanta ja haihdunta
Aluesadantaa käytetään kuvaamaan vesistön tietyn osa-alueen sadannan tiettynä
aikana sataneen keskimääräisen sateen määrää. Se lasketaan alueella sijaitsevien
sadeasemien havaintojen avulla. Kuvassa 6 on esitetty Lapuanjoen Pappilankarin
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aluesadannan kuukausittaiset ääriarvot sekä keskiarvo laskettuna vuosijaksolle 1911
- 1981. Kuvasta havaitaan sateen suurimpien arvojen sijoittuvan loppukesään ja
alkusyksyyn.

Kuva 6. Kuukausittainen aluesadannan minimi, keskiarvo sekä maksimi vuosijaksolla 1911 - 1981
Lapuanjoen Pappilankarissa.

Valtakunnallisista haihdunta-asemista lähin sijaitsee Ylistaron Pelmassa. Kuukausittainen haihduntasumman keskiarvo on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Haihdunta Ylistaro, Pelmassa kuukausittain vuosijaksolla 1961-2000.
Ajanjakso

Toukokuu
[mm/kk]

Kesäkuu
[mm/kk]

Heinäkuu
[mm/kk]

Elokuu
[mm/kk]

Syyskuu
[mm/kk]

1961-2000

112

139

123

86

41

2.2.3 Lumen vesiarvo
Lapuanjoen vesistöalueella havaitaan lumen vesiarvo Alavudella Taipaleen ja Kaidesluoman havaintopaikoilla sekä Lehtimäellä.
Kuvassa 7 on esitetty Lehtimäen lumen vesiarvon minimi, keskiarvo sekä maksimi
ajanjaksolla 1.10.1990 - 30.5.2005.

12
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Kuva 7. Lehtimäen lumen vesiarvon minimi, keskiarvo ja maksimi ajanjaksolla 1.10.1990 - 1.5.2005.

Lumen aluevesiarvon minimi, keskiarvo sekä maksimi keväällä Lapuanjoki Pappilankari on ollut vuosijaksolla 1946 - 1980 taulukon 4 mukainen. Keskimäärin lumen
vesiarvo on ollut keväisin suurimmillaan 16. maaliskuuta tehdyissä havainnoissa.
Taulukko 4. Lumen vesiarvon maksimi, keskiarvo ja minimi Lapuanjoki Pappilankari vuosina 19461980.
Havaintoajankohta

max.
[mm]

ka.
[mm]

min.
[mm]

1.3

184

83

23

16.3

177

87

25

1.4

173

86

4

2.3 Toteutetut tulvasuojelut
2.3.1 Lapuanjoen vesistötyöt
Lapuanjoella on suoritettu tulvansuojelutöitä jo 1800-luvulta lähtien. 1950-luvulla
aloitettiin laajempi tulvasuojelun suunnittelu Lapuanjoen järjestelytöiden nimellä.
Se on vesioikeuskäsittelyn ja rahoituksen helpottamiseksi toteutettu useassa eri vaiheessa. Pääkohteina suoritetuissa töissä on ollut Lapuanjoen perkaus- ja pengerrystyöt, tekojärvien rakentaminen ja Nurmonjoen latvajärvien säännöstely. Lapuanjoen
tulvasuojelutöillä on suojattu peltoa Lapuan taajaman ja Kauhavanjoen välisellä
Lapuanjoella eli ns. Alajoella. Suojatun alueen kokonaispinta-ala mukaan lukien
Kauhajoen alaosassa sijaitsevat Saarimaan ja Poomin pengerrysalueet on yhteensä
noin 5 500 ha.
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Lapuanjoen vesistötöinä on toteutettu mm kohteet:
• Alajoen itäpuolen pengerrys 1 750 ha
• Haapojan pengerrys 850 ha
• Löyhingin pengerrys 2 050 ha
• Poomin pengerrys 308 ha
• Saarimaan pengerrys 133 ha
• Ämpin pengerrys 425 ha
• Lapuanjoen pohjapato
Lapuanjoen vesistötöiden yhteydessä rakennettujen tulvapengerrysten sekä pumppaamojen että tulvaluukkujen sijainti ilmenee kuvasta 8.

			 Kuva 8. Lapuanjoen tulvapengerrykset sekä tulvaluukut ja pumppaamot.
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Lapuan kaupunki sijaitsee välittömästi tulvasuojelutöihin kuuluvien jokipengerrysten yläpäässä. Kaupungin tulvavahinkojen välttämiseksi penkereisiin on rakennettu ylisyöksykynnyksiä ja tulvaluukkuja, joista vesi purkautuu pengerrysalueille.
Näin estetään vedenpinnan nousu aikaisempaa korkeammalle Lapuan kaupungin
taajamassa.
Tulvaluukkujen ja -kynnysten pituudet ja korkeudet on määritelty niin, ettei vedenkorkeus nouse Lapuan kaupungin keskustan kohdalla haitalliselle tasolle. Veden
haitallisen nousun estämiseksi päästetään osa joen vedestä Lapuanjoesta tulvaluukkujen ja tulvakynnysten kautta pengerrysalueille.
Alajoen Itäpuolen pengerrys sai vesioikeuden luvan 24.10.1964 ja hanke otettiin käyttöön vuonna 1967. Penkereet on varustettu kahdella ylisyöksykynnyksellä.
Alemman kynnyksen korkeus vaihtelee välillä N43 + 27,78 - 27,97 m ja ylemmän
kynnyksen välillä N43 + 28,45 - 28,71 m. Lapuanjoen järjestelyn IV vaiheen ja III vaiheen muutossuunnitelman yhteydessä Lapuanjokea perattiin lisää ja perkausmailla
korotettiin Itäpuolen pengertä, mutta tulvakynnysten kohdat jätettiin aikaisemman
lupapäätöksen mukaiseksi.
Lapuanjoen tulvapengerryksen kunnostuksen yhteydessä Itäpuolen tulvapenkereeseen rakennettiin säännöstelypato. Se purkaa ilman alaveden vaikutusta tasolta
N60 + 28,30 m noin 50 m3/s. Samassa yhteydessä Ruhansaaren kohdalle rakennettiin
tyhjennyspato ja pumppaamo. Ruhansaaren pumppaamon ohjauskeskus on esitetty
kuvassa 9.

Kuva 9. Veijo Rantala esittelemässä Ruhansaaren pumppaamon tekniikkaa. Kuva Pekka Leiviskä
25.4.2006.

Löyhingin pengerrys sai vesioikeuden luvan 4.3.1968 ja se otettiin käyttöön vuonna
1973. Luvan mukaan penger oli varustettava ylisyöksykynnyksellä, jonka kynnyskorkeus oli N43 + 28,43 m. Lapuanjoen järjestelyn IV vaiheen ja III vaiheen muutossuunnitelmalle 15.2.1974 annetussa vesioikeuden luvassa tulvakynnyksen uudeksi
korkeudeksi määrättiin N43 + 27,80 m ja leveydeksi 210 m.
Löyhingin pengerrysyhtiö katsoi lupapäätöksen mukaisen tulvakynnyksen mitätöivän tulvasuojeluhyödyn ja haki tilapäistä lupaa tulvakynnyksen korottamiseen.
Länsi-Suomen vesioikeus myönsi 24.5.1990 luvan jonka mukaan tulvakynnys saatiin
nostaa korkeuteen N43 + 28,30 m. Annetun päätöksen mukaan tulvakynnys on kui-
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tenkin avattava, jos vedenkorkeus Poutun sillalla ylittää korkeuden N43 + 28,35 m.
Lupa oli voimassa viisi vuotta.
Lapuanjoen tulvapengerrysten kunnostussuunnitelmassa tulvakynnyksen purkautumiskyvyn lisäämiseksi on rakennettu tasoluukulla varustettu säännöstelypato.
Se purkaa ilman alaveden vaikutusta vedenpinnan ollessa korkeudessa N43 + 28,00
m noin 50 m3/s. Lisäksi tulvakynnys korotettiin pysyvästi tasoon N43 + 28,30 m.
Haapojan pengerrys sai vesioikeuden luvan 15.2.1974 ja hanke otettiin käyttöön
1976. Luvan mukaan penkereeseen rakennettiin 43 m leveä tulvakynnys, jonka kynnyskorkeus oli N43 + 27,25 m. Myöhemmin tulvapengerrysten kunnostussuunnitelman yhteydessä tulvakynnystä on korotettu tasoon N43 + 27,36 m ja rakennettu
Ikolan pumppaamo maantie nro 7233 yläpuolisen alueen kuivattamiseksi.
Ämpin pengerrys sai vesioikeuden luvan 15.2.1974 ja hanke otettiin käyttöön vuonna 1977. Penkereeseen rakennettiin 45 m leveä tulvakynnys, joka kynnyskorkeus oli
N43 + 27,02 m. Myöhemmin tulvapengerrysten kunnostussuunnitelman yhteydessä
tulvakynnystä korotettiin tasoon N43 + 27,28 m ja rakennettiin pengerrysalueen
alaosan tulvaläppä.
Lapuanjoen Poutun pohjapato on rakennettu vuosina 1990 - 1991. Sen tehtävänä
on Lapuan- ja Nurmonjoen virkistyskäytön ja maisemakuvan parantaminen, rantasortumien ehkäiseminen sekä vedenkorkeusvaihteluiden vähentäminen. Lisäksi
pohjapadon on katsottu ehkäisevän joen umpeenkasvua sekä turvaavan kasteluveden saantia. Pohjapato on varustettu kiinteän kaarevan ylisyöksykynnyksen lisäksi
säännöstelyluukulla.

2.3.2 Nurmonjoen vesistötyöt
Nurmonjoen latvoilla sijaitsee yhdeksän järveä, jotka on otettu käyttöön vesistön
säännöstelemiseksi. Lisäksi alueen säännöstelytilavuuden lisäämiseksi on rakennettu
Hirvijärven ja Varpulan tekojärvi sekä Hipin allas. Hirvijärven yhteyteen on samalla
rakennettu voimalaitos. Nurmonjoen säännöstellyt järvet ja tekojärvet on esitetty
kuvassa 10.
Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tarkoituksena on estää Lapuan Alajoen
itäpuolen pengerryksestä sekä Nurmonjoen perkauksesta muutoin johtuva yliveden
suurentuminen Lapuanjoessa ja Nurmonjoessa. Lisäksi edellä mainittujen jokien
alivirtaamat säilyvät hieman suurempina ja samalla lisätään energian tuottoa Lapuanjoen alajuoksun voimalaitoksilla.
Nurmonjoen säännöstelykäyttöön otettujen järvien yhteenlaskettu säännöstelytilavuus yliveden aikana on noin 45 milj.m3 ja sillä saadaan aikaan noin 15 m3/s pienennys Lapuanjoen suurimpaan virtaamaan. Altaiden varastotilan tehokas käyttäminen
on edellyttänyt uusien uomien kaivamista ja altaiden yhdistämistä toisiinsa.
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Kuva 10. Nurmonjoen yläosan säännöstellyt järvet ja tekojärvet.
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2.3.3 Kauhavanjoen vesistötyöt
Kauhavanjoen vesistötyöt
• Kauhavanjoen perkaus V vaiheessa 1970-luvulla
• Poomin pengerrys 133 ha
• Saarimaan pengerrys 308 ha
Poomin pengerryksellä suojattu Pernaan asutuksen ja viljelysalueen tulva-alue
sijaitsee lähellä Lapuanjoen ja Kauhavanjoen yhtymäkohtaa. Vastaavalla kohdalla
Kauhavanjoen eteläpuolella sijaitsee Saarimaan pengerrysalue.
Saarimaan pengerryksellä on suojattu Lapuanjoen ja Kauhavanjoen yhteydessä
sijaitsevan Saarimaan tulva-alue. Hankkeen hyötyalue on 308 ha. Siitä peltoa on 302
ha, tonttimaata 3,2 ha ja loput 2,9 ha metsää ja joutomaata. Hyötyalueella sijaitsee 15
talouskeskusta ja tulva-alueen poikki kulkee Pernaan ja Saarimaan kylän yhdistävä
yksityistie. Saarimaan pengerryksessä joki- ja eristysojan penkereen osalta korjausvastuu on valtiolla. Rakenteiden käyttö ja kunnossapito kuuluu järjestely-yhtiölle.
Pernaan asutuksen tulvasuojelussa on suojattu Poomin 133 ha viljelysalue kevättulvilta. Lisäksi sillä estetään jääpadon muodostuminen Pernaan sillan yläpuolelle sekä
suojataan alueen rakennukset tulvilta. Tulvauhan alaisia rakennuksia suojattavalla
alueella sijaitsee yhteensä 76 kpl. Niistä asuinrakennuksia on 24 kpl sekä rivitalohuoneistoja 6 kpl. Lisäksi alueella sijaitsee koulu, liikuntahalli ja talousrakennuksia
kaikkiaan 44 kpl.
Tulvasuojelutyöhön kuului Kauhavanjoen perkaus ja jokipenkereiden rakentaminen, Poomin eristysojan kaivaminen ja pengertäminen, Poomin pumppaamon rakentaminen sekä Pernaan sillan uusiminen. Hanke on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Poomin järjestely-yhtiön, Kauhavan kaupungin sekä tielaitoksen yhteishanke.
Poomin pengerrysalueen käyttö ja kunnossapito siirtyy aikanaan järjestely-yhtiölle.
Luovutusta ei vielä tätä kirjoitettaessa ole suoritettu.

2.4 Tekojärvet ja säännöstellyt järvet
Lapuanjoen vesistöalueella on rakennettuja tekojärviä 3 kpl. Näiden tekojärvien eli
Hirvijärven ja Varpulan sekä Hipinkosken altaan säännöstelytilavuus on yhteensä
noin 55 milj.m3. Lisäksi vesistöalueen latvoilla sijaitsee useita luonnonjärviä, jotka on
otettu säännöstelykäyttöön. Säännöstellyt järvet ja tekojärvet on esitelty taulukossa
5.

18

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Raportteja 5 | 2007

Taulukko 5. Lapuanjoen vesistöalueen tekojärvet ja säännöstellyt järvet
Järvi

Kunta

Valumaalue [km2]

Pinta-ala
[km2]

Säännöstelytilavuus
[milj. m3]

Säännöstelyväli
[m]

Maksimi
juoksutus
yht. [m3 /s]

Alavudenjärvi

Alavus

192

1,7

1,0

0,6 1)

-

Hipinkosken
allas

Nurmo

803

0,7

0,4

1,0

18 1)

Hirvijärven tekojärvi

Nurmo,
Lapua

656

16,5

44,0

4,7

15

Jääskänjärvi
Kuorasjärvi
Kuortaneenjärvi
Kuotes- ja
Putulanjärvi
Kätkänjärvi
Ponnenjärvi
Rantatöysänjärvi
Saarijärvi
Saukkojärvi
Tiisjärvi
Varpulan
tekojärvi
Vähä- ja
Iso-Allasjärvi

Alavus
Alavus
Kuortane
Alavus

47 2)
73 2)
1300
37 2)

4,2
11,8
18,6
2,9

6,0
19
n. 40
3,1

1,75
1,75
n. 2,1
1,1

3,0 1)
5,5
-

Lehtimäki
Töysä
Alavus
Alavus
Alavus
Lapua
Nurmo

41
38
255
- 4)
- 5)
19 6)
68

2,9
2,2
2,3
0,9
0,8
1,7
5,2

5,2
4,8 3)
3,6 3)
0,75
0,51

2,05
0,3 1)
1,0
0,85
0,75

10,3

4,0

1,5 1)
-

Alavus

90

4,8

7,5

1,75

3,0 1)

Poikkeustilanteissa suurempi, 2) Oma valuma-alue, 3) Kokonaistilavuus,
Sisältyy Jääskänjärven valuma-alueeseen
5)
Sisältyy Kuorasjärven valuma-alueeseen,
6)
Uusi lupa sallii pienentää valuma-alueen 4,6 km2:ksi, ei vielä toteutettu
1)
4)

2.5 Voimalaitokset
Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsee kuusi vesivoimalaitosta. Suurimmat vesivoimalaitokset ovat Hirvijärven tekojärven voimalaitos sekä Uusikaarlepyyn voimalaitos.
Vesistöalueen voimalaitosten konetehot, putouskorkeudet ja rakennusvirtaamat on
esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. Lapuanjoen vesistöalueen vesivoimalaitokset.
Voimalaitos
Joki
Keskivir- Putoustaama
korkeus
[m3 /s]
[m]

Rakennusvirtaama
[m3 /s]

Koneteho

Vuosi-energia
[GWh/a]

[MW]

Hourunkosken
voimalaitos

Lapuanjoki

12

7,3

11

0,6

2,0

Hirvijärven tekojärven voimalaitos

Nurmonjoki

4,3

50

20

8,3

18,3

Jylhänkoski

Kauhavanjoki

6,0

7,0

0,3

1,2

Karsinakosken
voimalaitos

Lapuanjoki

5

7,5

2,0

0,1

0,7

Mäkelänkosken
voimalaitos

Lapuanjoki

11,5

8,5

11

0,7

3,5

Uusikaarlepyyn
voimalaitos

Lapuanjoki

31

9,0

60

4,5

12,0
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2.6 Patoturvallisuuslain alaiset padot
Patoturvallisuuslain alaisia patoja on Lapuanjoen vesistöalueella yhteensä 8 kpl.
Näistä P-patoja on 3 kpl, N-patoja 4 kpl ja O-patoja 1 kpl. Patojen tarkemmat tiedot
ilmenevät taulukosta 7.
Taulukko 7. Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsevat padot ja niiden patoluokat.
Padon nimi
Omistaja/haltija
Luokka Kunta

20

Vesistö

Hipinkosken
altaan säännöstelypato

Länsi-Suomen
ympäristökeskus

N

Nurmo

44.09 Nurmonjoki

Hourunkosken
voimalaitospato

Koskienergia Oy

N

Lapua

44.03 Lapuanjoki

Hirvijärven tekojärven
voimalaitospato

Vattenfall
Sähköntuotanto Oy

P

Nurmo

44.09 Nurmonjoki

Hirvijärven tekojärven
patorakenteet

Länsi-Suomen
ympäristökeskus

P

Lapua/
Nurmo

44.09 Nurmonjoki

Kätkänjärven
säännöstelypato

Länsi-Suomen
ympäristökeskus

N

Lehtimäki

44.07 Kätkänjoki

Lapuan pohjapato

Länsi-Suomen
ympäristökeskus

O

Lapua

44.09 Lapuanjoki

Mäkelänkosken
voimalaitospato

Koskienergia Oy

N

Lapua

44.03 Lapuanjoki

Varpulan tekojärven
patorakenteet

Länsi-Suomen
ympäristökeskus

P

Nurmo

44.09 Nurmonjoki
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3 Lapuanjoen vesistön säännöstely- ja
vesivoimalaitosluvat
3.1 Valtion tekojärvet
3.1.1 Hipinkosken allas
Hipinkosken altaan säännöstelyluvan haltijana on Länsi-Suomen ympäristökeskus.

LSVEO 15.2.1974:
Hipinkosken altaalla saadaan suorittaa vuorokausisäännöstelyä säännöstelyrajojen
puitteissa Hirvijärven tyhjennystunnelin ja Nurmonjoen säännöstelypadon kautta tapahtuneen juoksutuksen tasoittamiseksi. Säännöstely on hoidettava siten, että
vedenkorkeus Nurmon kirkonsillalla olevalla hydrologian toimiston vesiasteikolla
ei ylitä ylärajaa eikä alita alarajaa. Rantojen sortumisten ja syöpymisten sekä jäätymisestä johtuvien haittojen estämiseksi juoksutus on kuitenkin pyrittävä hoitamaan
siten, että altaan vedenkorkeusvaihteluita ei tarpeettomasti suurenneta eikä nopeuteta. Alarajan saa poikkeuksellisesti alittaa, mikäli se on välttämätöntä Hipinkosken
padon tai altaassa olevien rakenteiden korjaamiseksi taikka rantojen vahvistamiseksi.
Juoksutusta säädettäessä tulee muutoin soveltaen ottaa huomioon edellä Hirvijärven
altaan ja Nurmonjoen säännöstelypadon yhteydessä mainitut uittoa koskevat ja muut
säännökset.
Hipinkosken allas
38,00

37,50

Vedenkorkeus N43 + [m]

37,00

36,50
N43 + 36,00 m

36,00

N43 + 35,50 m
35,50
N43 + 35,00 m

35,00

34,50

34,00
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

Aika

Kuva 11. Hipinkosken altaan säännöstelyrajat.

Hirvijärven altaasta tyhjennystunnelin kautta ja Nurmonjoen säännöstelypadosta
tapahtuva juoksutus on järjestettävä niin, että Hipinkosken altaasta juoksutettava
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virtaamien summa vuorokausikeskiarvona ei nouse arvoa 18 m3/s suuremmaksi.
Tästä saadaan kuitenkin poiketa ylivesikauden aikana tilanteen niin vaatiessa, edellä
sanotun muutoin huomioon ottaen. Yleensä tulee mainitun virtaaman olla enintään
15 m3/s. Kevätylivesikauden aikaista poikkeusta lukuun ottamatta puheena oleva
juoksutus on pyrittävä järjestämään niin, että vuorokausikeskiarvona laskettuna
pienin juoksutus Hipinkosken altaasta on 1,0 m3/s ja vastaavasti pienin virtaama
Lapuanjoessa Nurmonjoen yhtymäkohdan alapuolella on 3,0 m3/s.

3.1.2 Hirvijärvi
Hirvijärven tekojärven säännöstelyluvan haltijana on Länsi-Suomen ympäristökeskus. Vattenfall Sähköntuotanto Oy huolehtii tekojärven säännöstelystä Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

LSVEO 15.2.1974:
Hirvijärven altaan ylärajan saa ylittää kesällä siinä tapauksessa että samanaikaisesti
altaasta juoksutetaan 15 m3/s, tai silloin kun Lapuanjoen vedenkorkeus Liinamaan
sillan kohdalla, Lapuanjoen paalulla 540, ylittää korkeuden 24,75 m, jolloin juoksutus
on pyrittävä pitämään enintään 10 m3/s suuruisena.
Hirvijärvi
90,00
89,50
89,00

N43+ 88,70 m

88,50

Vedenkorkeus N43 + [m]

88,00
87,50
N43 + 87,00 m

87,00
86,50
86,00
85,50
85,00
84,50

N43+ 84,00 m

84,00
83,50
83,00
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

Aika

Kuva 12. Hirvijärven tekojärven säännöstelyrajat.

Hirvijärven altaan ylärajan saa ylittää poikkeuksellisen suuren kevättulvan aikana
silloin, kun Lapuanjoen vedenkorkeus ylittää kynnyskorkeuden jollakin pengerrysalueen tulvakynnyksistä tai kun vedenkorkeus hydrologian toimiston asteikolla N:o
XLIV:3 ylittää korkeuden 28,32 m tai Liinamaan sillan kohdalla korkeuden 26,70 m,
samoin poikkeuksellisten luonnonolojen, kuten äkillisen myrskyn tai rankkasateen,
vallitessa. Ylärajan ylitys saa olla enintään 25 cm, ja ylitys saa kestää yhtämittaisesti
enintään 14 vrk.
Hirvijärven altaan alarajan saa poikkeuksellisesti alittaa, milloin se on tarpeen
penkereiden ja patojen korjaamista ja tiivistämistä varten, ja kesällä myös silloin, kun
alitus haihtumisen ja pakollisen juoksutuksen mukaan on välttämätöntä.
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Kesäaikana on pyrittävä juoksutus järjestämään mahdollisuuksien mukaan sellaiseksi, että vedenpinta pysyttelee aikana 1.6. - 31.8. ainakin korkeudella 87,50 m.
Silloin kun altaiden laajennetun valuma-alueen lumivarasto ylittää hyödyllisen
varastotilavuuden, on Hirvijärven altaan vedenkorkeus pyrittävä pitämään tarvittavan ajan säännöstelyrajojen puitteissa niin alhaalla, että saavutetaan tilanne, jolloin
kysymyksessä olevan valuma-alueen lumivarasto on yhtä suuri tai pienempi kuin
altaiden hyödyllinen varastotilavuus, ellei tulvatilanne Lapuanjoen keskiosan pengeralueella toisin vaadi.
Hirvijärven altaasta tyhjennystunnelin kautta ja Nurmonjoen säännöstelypadosta
tapahtuva juoksutus on järjestettävä niin, että Hipinkosken altaasta juoksutettava
virtaamien summa vuorokausikeskiarvona ei nouse arvoa 18 m3/s suuremmaksi.
Tästä saadaan kuitenkin poiketa ylivesikauden aikana tilanteen niin vaatiessa, edellä
sanotun muutoin huomioon ottaen. Yleensä tulee mainitun virtaaman olla enintään
15 m3/s. Kevätylivesikauden aikaista poikkeusta lukuun ottamatta puheena oleva
juoksutus on pyrittävä järjestämään niin, että vuorokausikeskiarvona laskettuna
pienin juoksutus Hipinkosken altaasta on 1,0 m3/s ja vastaavasti pienin virtaama
Lapuanjoessa Nurmonjoen yhtymäkohdan alapuolella on 3,0 m3/s.
Nurmonjoen säännöstelypadosta on juoksutettava Nurmonjokeen tämän kohdan
ja Hirvijärven tyhjennystunnelin suun välisessä jokivarressa tarvittava talousvesi ja
aikana 15.5 - 30.9. aina vähintään 0,1 m3/s sekä muina aikoina vähintään 0,03 m3/s.
Jotta vedenlaatu ei edellä mainitun Nurmonjoen säännöstelypadon alapuolella yrityksen vuoksi pääsisi huonontumaan haitallisesti, on asian vaatimin väliajoin suoritettava säännöstelypadosta lisäjuoksutusta, kunakin juoksutuskertana yhteensä noin
300 000 m3 sopivaa virtaamaa käyttäen.

Neuvottelumuistio 9.5.1997 (Nurmon kunta, Lapuan Sähkö Oy sekä Länsi-Suomen
ympäristökeskus):
Nurmonjoen juoksutuksesta Kylmälänkosken ja voimalaitostunnelin alapään välisellä jokiosalla on 9.5.1997 laaditun neuvottelumuistion mukaisesti sovittu, että Kylmälänkosken padosta juoksutetaan vettä 1.6.-31.8.1997 400 l/s. Se vastaa yli kymmentä
luvan mukaista huuhtelujuoksutusta. Muuna aikana juoksutetaan vähintään luvan
mukainen vähimmäismäärä. Myöhemmin on puhelinneuvottelussa kesäaikaisesta
huuhtelujuoksutuksesta sovittu, että juoksutuskäytäntöä noudatetaan toistaiseksi.
Syksyllä 2006 on neuvoteltu kesäajan 400 l/s huuhtelujuoksutusvirtaaman suurentamisesta, mutta tätä kirjoitettaessa asian käsittely on vielä kesken.

LSVEO 15.2.1974:
Hirviluomaan on juoksutettava tarpeellinen vesimäärä talousveden tarvetta varten
tai hakijan on turvattava vedensaanti muulla tavoin siten, että vesi määrältään ja
laadultaan vastaa vähintään entistä Hirviluomasta otettua vettä.
Vedenjuoksutus Hirvijärven altaaseen ja siitä Nurmonjokeen on, ottaen huomioon
lupaehdon 8) määräykset, pyrittävä järjestämään niin että Hirvijärven tyhjennystunnelin ja Nurmonjoen säännöstelypatojen kautta tapahtuva juoksutus on pienimmillään silloin, kun vedenkorkeus Lapuan rautatiesillan asteikolla on korkeuden 27,92
m yläpuolella.
Niin ikään on säännöstelyjä, ottaen huomioon myös Lapuan- ja Nurmonjoen järjestelyn I vaiheeseen liittyvät Nurmonjoen latvajärviä koskevat säännöstelymääräykset, hoidettava kokonaisuudessaan niin kuin tulvasuojelun, voimatalouden, vesien
virkistyskäytön, vesihuollon, vesiensuojelun ja uiton kannalta on tarkoituksenmukaisinta.
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12) Hirvijärven tyhjennystunnelin sekä Nurmonjoen ja Hipinkosken säännöstelypatojen kautta juoksutetuista virtaamista on pidettävä kirjaa niin, että kirjasta
ilmenee kunkin päivän virtaamien keskiarvo sekä juoksutuksen muutokset virtaama- ja kellonaikatietoineen. Samalla on pidettävä kirjaa lupaehdossa 10) mainituilla
vesiasteikoilla tehdyistä vedenkorkeushavainnoista.
13) Hirvijärven altaan valuma-alueella on suoritettava tarpeelliset lumen vesiarvon
mittaukset säännöstelyn hoitamista silmällä pitäen.

LSVEO 13.9.1988 Uittosääntö kumottu.
LSVEO 15.2.1974 (Hirvijärven voimalaitoslupa):
1) Voimalaitoksen kautta tulee voida juoksuttaa Hirvijärven altaasta vettä vähintään
15 m3/s säännöstelyn toimeenpanon vaatimissa oloissa. Voimalaitoksen yhteydessä
tulee lisäksi olla asianmukaisella avaamis- ja sulkemislaitteella varustettu sellainen
ohijuoksutusputki, että sen kautta voidaan voimalaitoksen koneiston ollessa epäkunnossa juoksuttaa edellä tarkoitetuissa oloissa vettä vähintään 10 m3/s.

3.1.3 Varpula
Varpulan tekojärven säännöstelyluvan haltijana on Länsi-Suomen ympäristökeskus.

LSVEO 15.2.1974:
Yläraja voidaan ylittää kesällä hetkellisesti 0,20 m, kuitenkin vain siinä tapauksessa,
että myös Hirvijärven altaan kesäaikaista ylärajaa joudutaan ylittämään.
Varpulan altaasta suoritettavat juoksutukset on järjestettävä niin, että ne Hirvijärven altaan ja koko säännöstelyn hoidon kannalta ovat mahdollisimman edulliset.
Ennen kevättulvaa allas on laskettava niin alas että Varpulan altaan laajennetun
valuma-alueen lumivarasto on pienempi tai yhtä suuri kuin altaan hyödyllinen varastotilavuus. Mikäli lumivarasto ylittää kysymyksessä olevan tilavuuden, lasketaan
Varpulan allas alarajalle ennen kevätylivesikauden alkua, elleivät olot alapuolisessa
vesistössä toisin vaadi. Alarajan saa poikkeuksellisesti alittaa, mikäli se on välttämätöntä padon tai penkereen korjauksen takia. Kesällä korkeusvaihtelut on pidettävä
mahdollisimman pieninä.
Varpula
94,00
93,50
93,00
92,50

N43 + 92,00 m

Vedenkorkeus N43 + [m]

92,00
91,50

N43 + 91,00 m

91,00
90,50
90,00
89,50
89,00
88,50

N43 + 88,00 m

88,00
87,50
87,00
86,50
86,00
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä
Aika

Kuva 13. Varpulan tekojärven säännöstelyrajat.
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3.2 Valtion säännöstellyt järvet
3.2.1 Yleistä
Tässä esitettyjen valtion säännöstelyjen järvien lupaehdot on poimittu keskeisiltä osin
Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksestä, joka on annettu 24.10.1964. Tässä esitettyjen
valtion järvien säännöstelyluvan haltijana on Länsi-Suomen ympäristökeskus.
Luvassa on mainittu kaikkia kohteita koskien seuraavat ehdot:
Juoksutuksia muutettaessa on patojen avaukset suoritettava niin, ettei siitä aiheudu
alapuolisessa vesistönosassa tulva-aaltoa tai muuta vahinkoa tai haittaa.
Padotus ja juoksutussäännöissä esitetyillä hydrologisilla ajankohdilla puheena
olevassa vesistössä tarkoitetaan:
- kevätylivesikauden alkamisella sitä ajankohtaa, jolloin hydrologisen toimiston
Lapuan rautatiesillassa olevalla Lapuanjoen vesiasteikolla N:o 3 vedenkorkeus ylittää
lukeman 240 eli korkeuden 26,32 m.
- jäiden lähtöajankohdalla sitä ajankohtaa, jollin kysymyksessä olevan järven pintaalasta vähintään 90 % on jäistä vapaana.
- kasvukaudella sitä aikaa, mikä jää kevättulvan laskeutumisen ja lokakuun 15
päivän välille.
- kesätulvan ajalla vuodenajasta riippumatta kevätylivesikausien välistä sitä aikaa,
joka alkaa silloin, kun edellä mainitulla Lapuanjoen vesiasteikolla vedenkorkeus
ylittää lukeman 250 eli korkeuden 26,42 m ja päättyy silloin kun vedenkorkeuden
laskeutumisesta mainitun korkeuden alapuolelle on kulunut 14 vuorokautta.

- poikkeuksellisen suurella kesätulvalla vastaavasti sitä aikaa, joka alkaa silloin
kun puheena olevalla Lapuanjoen vesiasteikolla vedenkorkeus ylittää lukema-arvon 300 eli korkeuden 26,92 m ja päättyy silloin kun vedenkorkeuden
laskeutumisesta mainitun korkeuden alapuolelle on kulunut 14 vrk.

3.2.2 Jääskänjärvi
LSVEO 24.10.1964:
Pvm				
						
1.1.					
15.3.				
1.4.					
Jääskänjärven jäiden lähtöaika.
7 vrk jäiden lähdön jälkeen
8 vrk jäiden lähdön jälkeen
14 vrk jäiden lähdön jälkeen
28 vrk jäiden lähdön jälkeen
15.10.				
16.10.				
31.12.				

Yläraja pvm
[m]		
104,25 1.1.
103,25	 1.4.
104,25	 15.5.
104,50 1.6.
104,50 15.10
104,25	 31.12.
104,25
104,00
104,00
104,25
104,25

Alaraja
[m]
103,25
102,75
102,75
103,50
103,50
103,25

Mikäli alapuolisen vesistönosan maataloudellisen tulvasuojelun kannalta on mahdollista, on ylärajana kevättulvan aikanakin pidettävä korkeutta 104,25 m. Jääskänjärven padosta saadaan enintään juoksuttaa 3,0 m3/s, paitsi tulvan aikana, jolloin
juoksutus saa nousta luonnonmukaista tulovesimäärää vastaavaan määrään. Padosta
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on aina vaadittaessa juoksutettava vähintään 0,1 m3/s, paitsi milloin luonnonmukainen tulovirtaama on pienempi, tätä vastaava virtaama.

3.2.3 Kuorasjärvi
KHO 11.3.1966
Pvm				
						
1.1.					
15.3.				
Kevätylivesikauden alkaminen
Kuorasjärven jäiden lähtöaika
21 vrk jäiden lähdön jälkeen
42 vrk jäiden lähdön jälkeen
15.10		
		
16.10.				
31.12.				

Yläraja pvm
[m]		
106,15 1.1.
105,50 1.3.
106,25	 1.4.
106,25	 15.5.
106,15	 1.6
105,90 1.10.
105,90 1.12.
106,15
106,15

Alaraja
[m]
105,25
105,00
104,50
104,50
105,70
105,70
105,25

Kevättulvan aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 106,15 m. Kevättulvan aikana on Kuorasjärven vedenkorkeus laskettava kasvukauden aikaiselle
säännöstelyn ylärajalle niin nopeasti kuin se alapuolisen vesistönosan maataloudellisen tulvasuojelun puolesta on mahdollista. Jos lumen vesiarvon mukaan laskettu vesiarvo Kuorasjärven valuma-alueella jää maaliskuun 1. päivän jälkeen pienemmäksi
kuin hyödyllinen vesivarastotilavuus, ei Kuorasjärven vedenkorkeutta saa minään
aikana laskea korkeutta 104,50 m alemmaksi. Vedenkorkeuden ollessa muulloin kuin
mainitun korkeuden 104,75 m alapuolella tai se uhkaisi laskea tämän korkeuden alapuolelle, on Kuotesluoman vedet tarvittavassa määrässä johdettava Saukkomäenojan
ja Saukkojärvenojan kautta Kuorasjärveen. Näin on meneteltävä myös silloin, kun
Kuorasjärven veden happipitoisuus on niin vähäinen, että kalojen kuolemista on
odotettavissa. Kuorasjärven padosta saadaan yleensä juoksuttaa enintään 3,0 m3/s.
Kevättulvan aikana saadaan poikkeuksellisesti vedenjuoksutus nostaa määrään 5,5
m3/s ja kasvukauden aikana saa juoksutus, kesätulvan aikaa lukuun ottamatta, olla
enintään 2,0 m3/s. Padosta on aina juoksutettava vaadittaessa vähintään 0,1 m3/s
paitsi milloin luonnonmukainen tulovirtaama on pienempi tätä vastaava virtaama.

3.2.4 Kuortaneenjärvi
Kuortaneenjärven vedenpinnan lasku ja säännöstelyn aloittaminen toteutettiin tie- ja
vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1936 - 1940. Hanke käsitti viisiaukkoisen,
neuloilla suljettavan säännöstelypadon rakentamisen Lapuanjokeen Kuortaneenjärven alapuolelle ja Lapuanjoen perkausta noin 3 km:n matkalla. Kuortaneenjärven
säännöstelypato on kunnostettu vuosina 1990 - 1991, jolloin se on varustettu kolmella
säännöstelyluukulla.
Kuortaneenjärven säännöstelyluvan haltijana on Länsi-Suomen ympäristökeskus.
Säännöstelystä huolehtii Kuortaneen kunta 13.5.1936 antamansa sitoumuksen mukaisesti. Länsi-Suomen ympäristökeskus antaa ohjeet säännöstelyn suorittamiseksi.
Kuortaneenjärven vedenkorkeudet on ilmoitettu paikallisessa korkeusjärjestelmässä. Muutettaessa korkeuksia N43 -järjestelmään tulee korkeuslukemista vähentää
10,20 m. Esim. padon korkeus 85,90 vastaa N43+ 75,70 m.
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Lupapäätökset:
Vaasan läänin maaherra		
Vt						
Vt						
LSVEO				
VYO				

9.1.1935
19.12.1940, väliaik.korotus
3.5.1945, väliaik.korotus
15.11.1990, muutos
13.6.1991, muutos

Vaasan läänin maaherra 9.1.1935: 3). Järjestelypato on rakennettava niin, että siihen
tehdään viisi 8 metrin leveätä aukkoa, joiden kynnyskorkeudet ovat korkeuksilla
85,90, 84,70, 84,20, 84,70 85,90. Padon yli rakennetaan silta, jonka kannattajien alareuna on oleva korkeudella 88,10 m.
4) Järjestelypadon kaksi äärimmäistä aukkoa toimivat tulvapöytinä, eikä niitä koskaan saa sulkea. Kolme muuta voidaan sulkea neuloilla.

LSVEO 15.11.1990 (muutetut lupaehdot):
5) Nämä aukot ovat aina tulvan aikana tai, kun vedenpinta on padon yläpuolella
ylempänä korkeutta 85,90 m, pidettävä auki. Kun vesi on laskenut mainittua korkeutta alemmaksi, saadaan aukkoja tarpeen mukaan sulkemalla pysyttää vedenpinta
tällä korkeudella, paitsi aikana 15.5.-30.9., jolloin pato on pidettävä auki aina, kun
vedenpinta on ylempänä korkeutta 85,70 ja aikana 1.-30.11., jolloin pato on pidettävä
auki aika, kun vedenpinta on ylempänä korkeutta 86,00 m. Ajalla 15.-31.10. ja 1.12.15.1. pato on pidettävä auki, kun vedenpinta on ylempänä korkeutta 85,90-86,00 m.
Padosta on kuitenkin juoksutettava vettä vähintään 1 m3/s.
9) Vedenkorkeus havaitaan Salmen maantiesillan viereen rakennettavalla limnigrafilla. Läheiseen hydrologian toimiston asteikkoon nro 44:1 merkitään selvästi padotuskorkeuksia 85,70 m, 85,90 m ja 86,00m vastaavat korkeudet, jotka N43+ korkeusjärjestelmässä ovat 75,50 m, 75,70 m ja 75,80 m.

3.2.5 Kuotesjärvi-Putulanjärvi
LSVEO 24.10.1964:
Kuotesjärven säännöstelyrajat
Pvm					
							
1.1.						
15.3.					
Kevätylivesikauden alkaminen		
7 vrk Kuotesjärven jäiden lähdön jälk.
14 vrk Kuotesjärven jäiden lähdön jälk.
28 vrk Kuotesjärven jäiden lähdön jälk.
15.10.					
16.10.					
31.12.					

Yläraja pvm
[m]		
112,85 1.1.
112,65	 1.4.
113,20 15.5.
113,20 1.6.
113,10 31.12.
112,65
112,65
112,85
112,85

Alaraja
[m]
112,35
112,10
112,10
112,35
112,35

Kesätulvan aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 112,80 m. Vedenjuoksutuksessa on otettava huomioon, ettei ylitetä Putulanjärven jäljempänä mainittua säännöstelyn ylärajaa ja että alapuolisessa vesistönosassa voidaan noudattaa
annettuja säännöstelymääräyksiä.
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Putulanjärvi:
Pvm					
							
1.1.						
15.3.					
Kevätylivesikauden alkaminen		
7 vrk Kuotesjärven jäiden lähdön jälk.
14 vrk Kuotesjärven jäiden lähdön jälk.
28 vrk Kuotesjärven jäiden lähdön jälk.
15.10.					
16.10.					
31.12.					

Yläraja pvm
[m]		
112,95 1.1.
112,75	 1.4.
113,30 15.5.
113,30 1.6.
113,20 31.12.
112,75
112,75
112,95
112,95

Alaraja
[m]
112,35
112,10
112,10
112,35
112,35

Kesätulvan aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 112,95 m. Mainitun altaan vedenkorkeudet määräytyvät Kuotesjärven altaassa suoritetun säännöstelyn mukaisesti.

3.2.6 Kätkänjärvi
Lupapäätökset
LSVEO 19.2.1966
LSVEO 30.3.1973
LSVEO 30.3.1973: 9) Vedenjuoksun säännöstely Kätkänjärvestä on töiden valmistuttua
hakijan toimesta, ellei Kätkänjoessa olevassa Kätkänkoskessa oleva voimalaitoksen
omistaja ota tätä suorittaakseen, hoidettava niin, ettei Kätkänjärven vedenkorkeus
ylitä Säännöstelyn ylärajaa eikä alita säännöstelyn alarajaa, joita rajoja esittävät seuraavien taitepisteiden kautta kulkevat murtoviivat:
Kätkänjärvi
150

N43 + 149,35 m

Vedenkorkeus N43 + [m]

149,5

N43 + 80,90 m

149

N43 + 148,50 m
148,5

148

N43 + 147,85 m

147,5

147
tammi

N43 + 147,30 m

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä
Aika [kk]

Kuva 14. Kätkänjärven säännöstelyrajat.
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Poikkeuksellisen suuren tulvan sattuessa ja tulvatilanteen alajuoksulla niin vaatiessa saadaan kuitenkin yläraja ylittää enintään 0,15 m eli nostaa yläraja korkeuteen
N43 + 149,50 m, mikä ylitys ei kuitenkaan saa yhtämittaisesti kestää 14 vuorokautta
pitempää aikaa.
Kun Kätkänjärven valuma-alueen lumivarasto ylittää Kätkänjärven hyödyllisen
vesivarastotilavuuden, on kevätylivesikauden alussa juoksutettava vettä järvestä niin
paljon, että järven varastotila vastaa vähintään lumivaraston vaatimaa vesitilavuutta,
mikä juoksutus on kuitenkin lopetettava heti, kun Rantatöysänjärven vedenkorkeus
ylittää korkeuden N43 + 107,35 m. Muulloin ei, vedenkorkeuden ollessa säännöstelyn ylärajan alapuolella, juoksutus saa olla suurempi kuin 1,5 m3/s. Kätkänjärvestä
on juoksutettava, säännöstelyn alarajaa kuitenkaan alittamatta, vähintään 0,05 m3/s
suuruista virtaamaa.
Mahdollisimman suuren tulvahyödyn aikaansaamiseksi Kätkänjoen alaosan ja
Rantatöysänjärven rantojen tulva-alueilla on juoksutus Kätkänjärvestä supistettava
edellä mainittuihin vähimmäismääriin ainakin sen ajan, jolloin Rantatöysänjärven
vedenkorkeus on kevättulvan aikana korkeuden N43 + 107,25 m ja muina tulva-aikoina korkeuden N43 + 107,00 m yläpuolella. Muutoin on vedenjuoksutus pyrittävä
järjestämään sellaiseksi kuin se alapuolisen vesistönosan maatalouden, voimatalouden, uiton, vesihuollon ja virkistyskäytön kannalta on tarkoituksenmukaista pitämällä samalla huolta siitä, ettei juoksutuksesta padon alapuolisessa vesistönosassa
aiheudu vahinkoa tai haittaa.
10) Vedenkorkeuden tarkkailua varten on asetettava senttimetrijaotuksella varustettu vesiasteikko säännöstelypadon yhteyteen, mihin asteikkoon ainakin korkeudet
N43 + 149,50 m, 149,35 m, 147,80 m ja 147,30 m on selvästi merkitty. Vedenkorkeushavainnot on tällä asteikolla tehtävä kerran viikossa ja tarvittaessa useamminkin.

3.2.7 Ponnenjärvi
Lupapäätös:
VT 23.9.1953
LSY 3.8.2004 lupapäätös, ei vielä toteutettu
VHO 2.12.2005
Töysän ja Alajoen perkaus sekä Ponnejärven lasku toteutettiin vuosina 1956-1960
maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke luovutettiin hyödynsaajille 8.11.1960.
Hanke käsitti Ponnejärven säännöstelypadon rakentamisen sekä Töysän-, Ala- ja
Hakojoen sekä niiden sivu-uomien perkauksen. Hyötyalueen suuruus on 296 ha.

VT 23.9.1953 (Korkeudet perkaussuunnitelman mukaisessa korkeustasossa):
1) …Pennalankosken padolla on Ponnenjärven vedenkorkeuksia järjestettävä niin,
että sen vedenpinta laskettuaan kevättulvan huippukorkeudesta patoaukkojen ollessa täysin avoinna, pidetään vähintään korkeudessa 49,00 m kuitenkin niin, että
vedenkorkeus kesäkuun 15 ja syyskuun 15 päivien välisenä aikana pidetään korkeuksien 49,15 m ja 49,25 m välillä riippuen tuloveden määrästä. Ennen kevättulvaa on
patoaukot kuitenkin hyvissä ajoin ja viimeistään maaliskuun 15 päivänä kokonaan
avattava.

LSY 3.8.2004 mukaan (Huom! tätä kirjoitettaessa ei vielä otettu käyttöön!):
7) Ponnenjärven säännöstely Pennalankosken padolla tulee jäljempänä mainittuja
poikkeuksia lukuun ottamatta hoitaa siten, että vedenkorkeus järvessä pyritään pitämään lähellä säännöstelyn ylärajaa N60 + 123,80 m sitä kuitenkaan ylittämättä ja
alittamatta alarajaa, jota kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:
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pvm
1.1 		
15.3.
1.4.		
20.5.
1.6.		
15.9.
16.9.
31.12.

korkeus
N60 + 123,40 m
N60 + 123,40 m
N60 + 122,80 m
N60 + 122,80 m
N60 + 123,50 m
N60 + 123,50 m
N60 + 123,40 m
N60 + 123,40 m

Tulvahaittojen vähentämiseksi järvellä ja alapuolisessa vesistössä on juoksutusta
lisättävä noin viikkoa ennen oletettua kevättulvan alkua siten, että vesipinta laskee
tasolle N60 + 123,30 m tai tarpeen niin vaatiessa alemmas ja säännöstelyn yläraja
saadaan ylittää enintään 0,2 m huhti - toukokuussa enintään seitsemän ja muulloin
enintään yhden vuorokauden ajan kerrallaan. Padosta on juoksutettava vettä vähintään 40 l/s vedenkorkeuden ollessa alarajan yläpuolella ja vähintään 20 l/s vedenkorkeuden ollessa säännöstelyn alarajan alapuolella.
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus.

3.2.8 Saarijärvi
LSVEO 24.10.1964:
Muutos 10.5.1994
Pvm					
							
1.1.						
15.2.					
15.3.					
Kevätylivesikauden alkaminen		
7 vrk Saarijärven jäiden lähdön jälkeen
14 vrk Saarijärven jäiden lähdön jälkeen
28 vrk Saarijärven jäiden lähdön jälkeen
15.10.					
16.10.					
31.12.					

Yläraja		
m]		
105,60 1.1.
105,60 31.12
105,35
105,85
105,85
105,60
105,50
105,50
105,60
105,60		

Alaraja
[m]
105,00
105,00

Kesätulva aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 105,60 m. Kevättulvan aikana on vedenkorkeutta pyrittävä alentamaan niin nopeasti kuin se alapuolisen vesistönosan maataloudellisen tulvasuojelun kannalta on mahdollista. Jos
vedenkorkeus Saarijärvessä uhkaa ylittää säännöstelyn ylärajan, on Kuotesluoman
pato pidettävä kokonaan suljettuna ja Saarijärven pato avoinna. Vedenjuoksutus
on muutoin hoidettava niin, että alapuolisessa vesistönosassa voidaan noudattaa
annettuna säännöstelymääräyksiä.
Saarijärven säännöstelyä on pyrittävä hoitamaan siten, että järven vedenpinta
on säännöstelyn ylärajan tuntumassa, ja että järven vedenpinta laskee säännöstelyn
alarajalle vain poikkeuksellisesti ja tällöinkin lähinnä ennen maaliskuun loppua.

3.2.9 Saukkojärvi
LSVEO 24.10.1964:
Saukkojärven säännöstelyrajat
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Pvm				
						
1.1.					
15.3.				
Kevätylivesikauden alkaminen
Kuotesjärven jäidenlähtöaika
14 vrk jäiden lähdön jälkeen
15 vrk jäiden lähdön jälkeen
31.12.				

Yläraja		
[m]		
107,00 		
107,00
107,50
107,50
107,50
107,00
107,00		

Alaraja
[m]
106,75

106,75

Kesätulvan aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 107,10 m. Silloin kun Kuotesluoman tulva-altaan säännöstelymääräysten noudattaminen on tarpeen, saadaan Saukkojärven vedenkorkeus poikkeuksellisesti alentaa korkeudelle
106,50 m. Saukkojärven vedenkorkeuden ollessa korkeuden 107,00 m yläpuolella on
Saukkojärven pato pidettävä kokonaan avattuna. Saukkojärven vedenkorkeutta saa v.
1997 ranta-asukkaiden allekirjoittaman suostumuksen perusteella pitää 15 vrk jäiden
lähdöstä kevätylivesikauden alkamiseen saakka korkeuden 107,00 m yläpuolella,
kuitenkin niin, ettei ylitetä korkeutta 107,25 m. Muuna aikana noudatetaan voimassa
olevaa säännöstelylupaa.

3.2.10 Tiisjärvi
LSVEO 15.2.1974:
Veden juoksun Tiisjärvestä Hirvijärven altaaseen tulee tapahtua järveä ja allasta yhdistävää uomaa pitkin vapaasti. Kesäaikana 1.6. - 31.8. järven vedenkorkeus saadaan
pitää lähellä korkeutta 90,80 m.
Tiisipuron vedenottopadon kautta on juoksutettava puroon käyttö- ja talousvedeksi tarvittava vesimäärä, kuitenkin enintään luonnonmukainen virtaama.

3.2.11 Vähä- ja Iso-Allasjärvi
LSVEO 24.10.1964:
Pvm				
						
1.1.					
15.3.				
1.4.					
Iso-Allasjärven jäiden lähtöaika
7 vrk jäiden lähdön jälkeen
8 vrk jäiden lähdön jälkeen
14 vrk jäiden lähdön jälkeen
28 vrk jäiden lähdön jälkeen
15.10.				
16.10.				
31.12.				

Yläraja		
[m]		
116,00 1.1.
115,00 1.4.
116,00 15.5.
116,25	 1.6.
116,25	 1.9.
116,00 31.12.
116,00
115,75
115,75
116,00
116,00		

Alaraja
[m]
115,20
114,50
114,50
115,20
115,20
115,20

Mikäli alapuolisen vesistönosan maataloudellisen tulvasuojelun kannalta on mahdollista, on ylärajana kevättulvan aikanakin pidettävä korkeutta 116,00 m. Kesätulvan
aikana vedenkorkeus saa nousta korkeudelle 116,00 m. Vähä-Allasjärven padon kautta saadaan juoksuttaa vettä enintään 3,0 m3/s, paitsi maaliskuun 15 päivän ja toukokuun 31 päivän välisenä aikana, jolloin tästä saadaan poiketa, mikäli se alapuolisen
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vesistönosan säännöstelymääräysten noudattamisen kannalta on tarpeen. Iso-Allasjärven padon kautta Ahvenjokeen tapahtuva vedenjuoksutus on niin järjestettävä,
ettei Ahvenjoen Heikkilänkosken vesivoiman käyttö nykyisestään huonone, että
Ahvenjoessa olevan vesivoiman omistajien antamia sitoumuksia noudatetaan ja että
alapuolisessa vesistönosassa voidaan noudattaa annettuja säännöstelymääräyksiä.

3.3 Yksityiset säännöstellyt järvet
3.3.1 Alavudenjärvi
Alavudenjärvi eli Kirkkojärvi on Vähäjärven yläpuolella sijaitseva järvi. Molempia
säännöstellään Vähäjärven padolla. Luvan haltijana on Alavuden kaupunki. (kts.
3.3.3 Vähäjärven säännöstely).

3.3.2 Rantatöysänjärvi
Rantatöysänjärven säännöstelyä on 31.12.2005 asti hoitanut Alavuden Puunjalostustehdas Oy. Säännöstelyn hoito perustui 27.4.1964 Alavuden puunjalostustehdas
Oy:n antamaan sitoumukseen, jonka kyseinen yritys vuoden 2005 lopussa irtisanoi.
Säännöstelyn hoito on siirtymässä järjestely-yhtiön hoidettavaksi.

Lupapäätökset:
LSVEO 19.2.1966
LSVEO 19.2.1966: 7) Vedenjuoksutus Rantatöysänjärvestä on töiden valmistuttua
hoidettava niin, että säännöstelypadon ollessa osittainkin suljettuna veden korkeus ei
ylitä järjestelyn ylärajaa eikä alita säännöstelyn alarajaa. Säännöstelyrajat on esitetty
kuvassa 15.

Kuva 15. Rantatöysänjärven säännöstelyrajat.

Padosta on, mikäli se alarajaa alittamatta on mahdollista, juoksutettava tarvittaessa
vähintään 0,1 m3/s virtaama.
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Edellä olevien määräysten puitteissa, kevättulvakautta lukuun ottamatta muuna
aikana vuodesta saadaan juoksutus järjestää sellaiseksi kuin se Rantatöysänjärvessä
olevien voimalaitosten käytön kannalta on tarpeen, kuitenkin niin, ettei tästä aiheudu
vahinkoa tai haittaa alajuoksulla. Muutoin on vedenjuoksutus pyrittävä järjestämään sellaiseksi kuin se maatalouden, voimatalouden, uiton ja vesihuollon kannalta
on tarkoituksenmukaista padon alapuolisessa vesistönosassa aiheudu vahinkoa tai
haittaa.
8) Vedenkorkeuksien tarkkailua varten on asetettava senttimetrijaotuksella varustetut asteikot Rantatöysänjärven lähelle sen luusuaa, ns. Saaren siltaan ja Ruuhelan
rantaan. Ensiksi mainittuun asteikkoon on ainakin korkeudet N43 + 106,90 m, 106,75
m, 106,35 ja 105,90 m erikseen selvästi merkittävä. Vedenkorkeushavainnot on ensiksi
mainitulla asteikolla tehtävä kerran viikossa ja tarvittaessa useamminkin.
Alavuden Puunjalostustehdas Oy on sitoutunut suorittamaan Rantatöysänjärven
säännöstelyn ja rakenteet 27.4.1964 allekirjoitetulla sitoumuksella. Sitoumus on sanottu irti 31.12.2005. Säännöstelypadon ja muiden säännöstelylaitteiden hoito kuuluu
Rantatöysänjärven järjestely-yhtiölle.

3.3.3 Vähäjärvi
Vähäjärvi kunnostaminen on suoritettu Alavuden kaupungin keskustan vesimaiseman ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Säännöstelyluvan haltijana
on Alavuden kaupunki. Vähäjärven säännöstelypadolla säännöstellään samalla myös
Alavudenjärveä.

Lupaehdot:
LSVEO 29.6.1990
LSVEO 29.6.1990: 4) Vähäjärven säännöstelypatoa on käytettävä siten, ettei vedenpinta padolla alita korkeutta N60 + 93,00 m. Eri aikoina patoa on käytettävä seuraavasti:
• 15.3. - 13.3. järvien vedenkorkeus alennetaan tasaisesti tasolle N60 + 93,00 m.
• 1.4. - 31.5. järvien vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla N60 + 93,00 m.
Kun vedenpinta tulvan aikana nousee korkeammalle kuin N60 + 93,00 m,
tulee luukun olla kokonaan auki.
• 1.6. - 14.3. järvien vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla N60 + 93,58 m.
Kun vedenpinta tulvan aikana nousee tätä korkeammalle, tulee luukun olla
kokonaan auki.
• 1.9. - 14.3. Karsinakosken voimalaitoksen käytön niin vaatiessa voidaan
juoksutus hoitaa niin, että vedenkorkeus on enintään 5 cm edellä mainittua
korkeutta N60 + 93,58 m alempana.
Kuivana aikana luukku pidetään niin suljettuna, että vettä virtaa padon kiinteän
kynnyksen yli.
Alavudenjärven nykyinen säännöstelypato tulee pitää aina auki.
Säännöstely on pyrittävä hoitamaan vesistön maisemanhoidon, virkistyskäytön,
vesiensuojelun ja tulvasuojelun kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Säännöstely on hoidettava siten, että vesialueen rajan maata vastaan määrääväksi
keskivedenkorkeudeksi Vähäjärvessä ja Alavudenjärvessä muodostuu korkeus N60
+ 93,58 m.
6) Vähäjärven säännöstelypadon yhteyteen helposti nähtävälle paikalle on rakennettava senttimetrijaotuksella varustettu vedenkorkeusasteikko, johon on erikseen
merkittävä korkeudet N60 + 93,00 m ja 93,58 m.
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3.4 Muut säännöstelyt
3.4.1 Lapuan pohjapato
Lapuanjoen pohjapato on valmistunut ja otettu käyttöön virallisesti 3.10.1991.

Lupaehdot:
LSVEO 15.2.1974
LSVEO 16.11.1989
LSVEO 16.11.1989: 23) Lapuanjoen ja Nurmonjoen virkistyskäytön ja maisemakuvan
parantamiseksi, rantasortumien vähentämiseksi ja joen umpeenkasvun estämiseksi
sekä kasteluveden saannin turvaamiseksi saadaan valtatie nro 16 maantiesillalta alaspäin Lapuanjoen paalun nro 756+20 kohdalle rakentaa 5.3.1987 päivätyn Lapuanjoen
pohjapadon muutossuunnitelman mukainen luukulla varustettu pato, ylisyöksypadon osalta kuitenkin siten muutettuna, että harjan korkeus padon keskellä on N43 +
25,90 m ja padon reunoissa N43 + 26,00 m. Kiinteän kaarevan patokynnyksen jänteen
pituus on vähintään 56 m ja säännöstelyaukon leveys vähintään 11 m ja sen kynnyskorkeus N43 + 24,80 m. Säännöstelyluukun korkeus on 1,2 m. Vedenjuoksua tulee
säännöstellä luukulla siten, ettei Lapuanjoen vedenkorkeus padon yläpuolella ylitä
korkeutta N43 + 26,00 m joen virtaaman ollessa padon kohdalla enintään 25 m3/s.
Vedenpinnan padon yläpuolella ollessa korkeutta N43 + 26,00 m alempana luukku
on pidettävä täysin suljettuna ja virtaaman padon kohdalla ylittäessä arvon 25 m3/s
luukku on pidettävä täysin avattuna. Patoon on tarvittaessa asetettava laitteet uitettavan puutavaran ohjaamiseksi padon yli. Lisäksi patoon tai sen läheisyyteen on asetettava helposti luettavissa oleva vedenkorkeusasteikko, johon tulee selvästi merkitä
korkeus N43 + 26,00 m. Luvan
saajan on järjestettävä virtaaman
mittaus siten, että virtaaman arvo 25 m3/s pystytään riittävän
luotettavasti määrittämään.
Lapuan kaupunki vastaa
2.9.1986 antamansa sitoumuksensa mukaan padon käytöstä
ja säännöstelyn hoidosta
21.11.1991 lähtien sekä padon
käytön vaatimasta energiamaksusta 1.12.1991 lähtien. Padon
kunnossapito on siirtynyt Lapuan kaupungin vastattavaksi
1.10.1992.

Kuva 16. Lapuan pohjapato. Kuva
22.11.2005 Pekka Leiviskä.
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4 Vahinkojen ja tulvantorjunnan
kannalta merkittävät vedenkorkeudet
ja virtaamat
4.1 Järjestelysuunnitelmien mitoitustulvat
Lapuanjoen järjestelysuunnitelmissa on käytetty mitoitustulvana virtaamaa, joka
vastaa kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuvaa virtaamaa (HQ1/20). Vesija ympäristöpiirin (nykyinen Länsi-Suomen ympäristökeskus), Lapuan kaupungin
sekä Itäpuolen ja Löyhingin pengerrysyhtiöiden välissä neuvotteluissa 21.6.1990 on
sovittu vedenkorkeuksista, joiden ylittyminen pyritään estämään säännöstelypatojen
luukkujen oikea-aikaisella käytöllä. Vedenkorkeuden ylittyminen estetään avaamalla säännöstelypatojen luukkuja ja päästämällä osa tulvavedestä pengerrysalueille.
Mitoitustulvien mukaisia vedenkorkeuksia käsitellään seuraavassa kappaleessa tarkemmin.

4.2 Tulvarajoja Lapuanjoen vesistössä
Mitoitustulvan HQ1/20 vedenkorkeuksiksi on sovittu Lapuanjoessa Poutun sillan
(pl 760+00) kohdalla N43 + 28,40 m sekä Rautatiesillalla Lapuanjoen (pl 792+00)
kohdalla N43 + 28,70 m. Tarvittaessa tulvaluukut voidaan avata jo ennen kuin vedenkorkeus ylittää edellä mainitut korkeudet. Näin pyritään minimoimaan syntyvät
tulvavahingot.
Säännöstelyluvissa on esitetty tarkemmin vedenkorkeuksista eri puolilla vesistöä,
joiden perusteella juoksutuksia ja vedenkorkeuksia vesistössä säädellään. Taulukkoon 8 on koostettu keskeisiä vedenkorkeuksia Lapuanjoen osalta.
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Taulukko 8. Tulvarajoja vesistön eri osissa ja vaikutukset säännöstelyyn
Vesistönosa
Korkeus
Toimenpide
[m]
Lapuanjoki,
Liinamaan silta
Lapuanjoki,
Liinamaan silta
Hydrl. tsto asteikko XLIV:3
Lapuanjoki,
Poutun silta
Lapuanjoki,
Rautatiesilta
Lapuanjoki,
Rautatiesilta
Lapuanjoen
rautatiesilta
Lapuanjoen
rautatiesilta
Lapuanjoen
rautatiesilta

N43 + 24,75 m
N43 + 26,70 m
tai *)
N43 + 28,32 m
N43 + 28,40 m
N43 + 28,70 m
yli N43 + 27,92 m
N43 + 26,32 m
(ast. lukema 240)
N43 + 26,42 m
(ast. lukema 260)
N43 + 26,92 m
(ast. lukema 3000)

Vaikutus Hirvijärven enimmäisjuoksutukseen tai
kesäaikaiseen ylärajaan
Hirvijärven tekojärven ylärajan ylitysoikeus poikkeuksellisen suurella kevättulvalla enintään 0,25 m
ja kesto enintään 14 vrk
Hirvijärven tekojärven ylärajan ylitysoikeus poikkeuksellisen suurella kevättulvalla enintään 0,25 m
ja kesto enintään 14 vrk
Tulvajuoksutukset Lapuan alapuoleisille pengerrysalueille
Tulvajuoksutukset Lapuan alapuoleisille pengerrysalueille
Hirvijärven ja Nurmonjoen säännöstelypatojen
juoksutukset pienimmillään
Korkeuden ylittyessä katsotaan kevätylivesikauden alkaneen
Korkeuden ylittyessä muuna kuin kevätylivedenkauden aikana kesätulvan alkamisaika
Korkeuden ylittyessä muuna kuin kevätylivesikauden aikana poikkeuksellisen suuren kesätulvan
alkamisaika

*) Lapuanjoen vedenkorkeus ylittää kynnyskorkeuden jollakin pengerrysalueen tulvakynnyksistä.

4.3 Jääpato- ja vesitulvat
Jääpatotulvista on dokumentoitua tietoa muutamalta vuodelta. Kaikkiaan Lapuanjoella jääpatojen aiheuttamat vahingot ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. Oheisena
on esitetty lyhennelmä eri vuosien dokumentoiduista jääpatotulvista.
Kevät 1984. Kevät 1984 oli tulvan osalta ennätyksellinen. 17.4.1984 Lapuanjoen
tulvaraja ylittyi 2,27 metrillä. Vaikein tulvatilanne oli Lapuan Kaunissaaren kylällä,
jossa kuuden perheen taloryhmä joutui veden saartamaksi sen jälkeen kun tulvapenkereet jouduttiin avaamaan kaivinkoneella. Veden alle oli jäänyt noin 5 000 ha alue.
Palolaitos järjesti alueen asukkaille moottoriveneyhteyden. Useiden omakotitalojen
ja tavaratalojen kellareista jouduttiin pumppaamaan vettä pois. Saarenpään vanhainkodin liikuntasalin lattialle vesi nousi ja sitä oli enimmillään runsaan puolenmetrin
verran. Lapuan keskustaan ja Poutun sillalle kasautuneet jääpadot saatiin räjäytysten
avulla purkautumaan.
18.4.1984 Lapuan kohdalla vesi alkoi laskea. Sen sijaan Itäpuolen pengerrysalueeseen kuuluvan Saarimaan alapuolisen eristysojan penger murtui ja tulvavesi virtasi
sieltä pengerrysalueelle. Vesi saartoi Saarimaan kylän.
19.4.1984 Jääpato kasautui Pernaan siltaan ja sen alapuolelle Kauhavanjokeen.
Tilannetta helpotettiin kaivinkoneella sillalta ja katkaisemalla Saarimaahan johtava
tie useasta kohdasta.
21.4.1984 Tulva saavutti huippunsa Kuortaneenjärvellä. Vesi oli tuolloin 1,70 m
tulvarajan yläpuolella. Kuortaneenjärven alueella vesi peitti peltoa enimmillään noin
1 000 ha verran. Suurimmat vahingot syntyivät kuitenkin niille noin 50 huvilalle, jotka
joutuivat veden saartamiksi. Useissa huviloissa vesi nousi lattian yläpuolelle.
Kevät 1985. Tulvahuippu Lapuan kohdalla oli 5.5.1985 ja jäiden lähtö tapahtui
pääosin 7.5.1985. Jääpatoräjäytyksiä ja jäiden rikkomista kaivinkoneella suoritettiin
6.-7.5.1985 Alahärmän ja Lapuan välisellä jokiosuudella.
Kauhavanjoella oli ongelmana jäiden liikkeelle lähtö ennen Lapuanjoen vapautumista jäistä. Myös Hirvijoella esiintyi jääpatoja. Tulvavahinkoina kevään 1985 tulvasta
oli veden nousu kaupungintalon kellaritiloihin vahingoittaen joitain teknisiä laitteita
(ei varsinaisesti jääpadon aiheuttama vahinko). Lisäksi yhden huoltoaseman ja neljän
asuinrakennuksen kellaritilat kastuivat.
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Kevät 2006. 24.4.2006 Uusikaarlepyyn keskustasta noin 2,5 km ylävirtaan (Jutas).
Padon torjumiseksi ei tehty toimenpiteitä, vaan pato purkautui myöhemmin samana
päivänä itsekseen. Padosta aiheutui pieniä vahinkoja rannalla sijainneelle varastolle
ja sähkölinjalle.

4.4 Suppotulvat
Suppotulvien aiheuttamat vahingot ovat Lapuanjoen vesistöalueella olleet hyvin
vähäisiä. Lankilankoskessa valtatie 19 yläpuolella suppotulvia on esiintynyt muutamana vuotena. Vahingoista on kirjattuna vain seuraavassa esitetty Kuortaneenjärven
alapuolella syntynyt kalataloudellinen vahinko.
Merkittävin suppotulvista aiheutunut vahinko syntyi Kuortaneenjärven alapuolelle 1.-2-1.2005 Talinkalman säännöstelypadon lähes tukkeutuessa hyyteen seurauksena. Ennen hyydepadon syntymistä virtaama alapuoleisen Mäkelänkosken voimalaitoksen virtaamatietojen mukaan oli 9 m3/s. Siitä se laski alimmillaan arvoon 1,3 m3/s.
Merkittävä osa 4,5 pituisesta alapuolisesta koskijaksosta jäi kuivilleen. Talinkalman
säännöstelypadon alapuolella virtaama pieneni lähes 0 m3/s. Kalataloudellisena vahinkona arvioitiin vahinkoa syntyneen harjusten ja taimenen poikasille. Lisäksi kuivilleen jääneellä alueella oletettiin taimenen mädin tuhoutuneen. (Tuhkanen 2005)

4.5 Ilmastonmuutos
Maapallon ilmasto on muuttumassa ja se aiheuttaa tulevaisuudessa muutoksia vesistöjen hydrologisessa kierrossa. Ilmastonmuutos vaikuttaa lämpötilan lisäksi myös
sadantaan ja haihduntaan. Arviot ilmastonmuutoksen suuruudesta vaihtelevat suuresti ja arvioihin liittyy paljon epävarmuutta.
Lapuanjoen vesistöalueella ilmastonmuutoksen vaikutusta P-patojen mitoitustulviin on arvioitu Varpulan ja Hirvijärven osalta. Arvio on laadittu vertaamalla nykytilannetta vuosien 2077-2099 simuloituihin mitoitusvirtaamiin. Laskelmien mukaan
tulovirtaamat tekojärviin kasvavat 45-54 % ja juoksutukset tekojärvistä 26-50 %. On
huomattava lisäksi, että suurimmat tulvat ajoittuvat syksyyn. Tarkemmin muutokset
on esitetty taulukossa 9 ja laskelmien mukainen sadanta-lämpötilakuvaaja on esitetty
kuvassa 17. (Veijalainen&Vehviläinen 2005)
Taulukko 9. Tulovirtaaman ja juoksutuksen muutoksen suuruus ilmastomalleilla laskettuna.
Kohde
Tulovirtaama
Juoksutus
[m3 /s]
[m3 /s]
Hirvijärvi
Nykytilanne
68,9
40,7
v. 2077-2099
100,1-101,9
51,4-57,3
muutos
+45…+48%
+26…+41%
Varpula
Nykytilanne
41,3
20,7
v. 2077-2099
62,8-63,5
30,4-31,1
muutos
+52…54%
+47…+50%

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Raportteja 5 | 2007

37

Kuva 17. Hirvijärven alueen lämpötila ja sadanta vuosien 2070-2099 mitoitustilanteessa, lähtöaineistona vuoden 1988 hydrologiset tiedot. (Veijalainen&Vehviläinen 2005).

Arvioidun ilmastonmuutoksen mukainen tulovirtaama ja juoksutus Hirvijärvestä
on esitetty kuvassa 18.

Kuva18. Hirvijärven mitoitustulva ilmastonmuutossimuloinneissa, lähtöaineistona vuoden 1988
tiedot. (Veijalainen&Vehviläinen 2005).

38

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Raportteja 5 | 2007

5 Tulvavahinkoalueet ja riskikohteet
5.1 Yleistä
Lapuanjoen vesistöaluetta rakentaessa on pyritty siihen että tulvat, joiden toistuvuus alittaa 1/20 vuotta, pystytään hoitamaan hallitusti ilman suurempia vahinkoja.
Esimerkiksi Lapuan mitoitus on suunniteltu siten, että vasta tulvan ylittäessä 1/20
vuoden toistuvuuden aletaan vettä päästää pengerretyille alueille.

5.2 Tulvavahinkoalueet
5.2.1 Kevään 1984 tulva-alueet
Talven 1983-84 aikana lunta kertyi poikkeuksellisen runsaasti ja lumen vesiarvo oli
enimmillään noin kaksinkertainen keskimääräiseen lumen vesiarvoon verrattuna.
Erityisesti Lapuanjoen latva-alueilla lunta oli runsaasti. Kuortaneenjärven yläpuolella
lumen vesiarvo oli huhtikuun alussa keskimäärin 210 mm. Paikoin lumen vesiarvo
oli Lehtimäen - Ähtärin alueella jopa 220 - 230 mm. Lapuanjoen keskiosallakin se oli
noin 150 mm.
Lumen sulaminen alkoi huhtikuun alkupuoliskolla tavallista nopeammin voimakkaasti lämmenneen sään johdosta. Jokien virtaamat kasvoivat nopeasti ja saavuttivat
huippunsa noin viikkoa keskimääräistä esiintymisajankohtaa aikaisemmin. Tulvat
ylittivät yleisesti rajan HW1/20 eri puolilla Lapuanjoen vesistöaluetta.
Kevään 1984 suurtulvan aikana pengerrykset jouduttiin avaamaan kaivinkoneilla
suurtulvan uhatessa Lapuan kaupungin keskustaa. Ongelmallinen tilanne syntyi
Lapuan keskustan alapuoleisesta yhtenäisestä jääkannesta, joka ulottui noin 30 km:
n mittaiselle matkalle. Se nosti vedenkorkeuden keskustan alueella yli puoli metriä
yli suurimman havaitun korkeuden, vaikka virtaama oli vain noin 150 m3/s. (Muilu
1994).
Lapuanjoen vesistöalueen tulva-alueet kartoitettiin ja kevään 1984 tulva peitti
alleen enimmillään noin 6 400 ha. Lapuanjoen tulvapengerryksille vesi virtasi lukuisista kohdista penkereiden yli ja tulva peitti alleen 3 500 ha neljän valmiina olleen
pengerrysalueen 5 100 ha:n hyötyalasta.
Kevään 1984 tulvan osalta on arvioitu, että rakennettujen tekojärvien avulla voitiin
tulvakorkeuksia alentaa Lapuanjoessa noin 0,30 - 0,50 m.
Tulvavahingoista anottiin tulvan aiheuttamien vahinkojen perusteella korvauksia
rakennuksille aiheutuneista vahingoista. Lapualla anottu korvaussumma oli noin
90 000 EUR ja Kuortaneella noin 22 000 EUR (vuoden 1984 hintataso). Rakennusten
lisäksi tulva vahingoitti myös irtaimistoa sekä pelto- ja puutarhaviljelmiä. Tarkemmat
tulva-alueet eri osa-alueittain on esitetty taulukossa 10.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Raportteja 5 | 2007

39

Taulukko 10. Lapuan vesistöalueen tulva-alueet keväällä 1984.
Alue
Tulva-alueen koko
[ha]
Liinamaa
1 000
Kunnarinluoma
90
Saarimaa+Poomi
250
Hirvijoki
300
Lapuan Alajoki
3 500
Ahvenjoki
140
Kuortaneenjärvi
500
Märijärvi
80
Alavudenjärvi
215
Kuivasjärvi
Kontoluoma
80
Rantatöysänjärvi
230
Kätkänjoki
Yhteensä
6 385

5.2.2 Lapuanjoki
Lapuanjoessa tulvauhan alainen alue on hyvin laaja. Se alkaa Lapuan taajaman alapuolelta ulottuen Alahärmään saakka. Poutun padon ja Kauhavanjoen välinen alue
on penkerein ja pumppaamoin suojattu HQ1/20 tulvaan saakka. Tulvauhan alainen
alue ilmenee kuvasta 19.

Kuva 19. Tulva-uhan
alainen alue Lapuanjoessa.
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Tarkemmin tulvan vaikutuksia eri toistuvuuksilla on arvioitu Lapuan taajaman
alueelle laaditussa tulvavaarakartoituksessa. Se valmistui syksyllä 2006. Kartoituksessa selvitettiin veden peittoon jäävät alueet sekä veden syvyydet tulvan toistuvuuksilla HW1/20…HW1/1000. Itse keskustan alueella veden peittämäksi jäävät
alueet ovat aika vähäiset, sen sijaan taajaman alapuolisella alueella kuten Poutun
padon lähistöllä kastuvat alueet ovat laajat. Kastuvat alueet ovat pääosin maanviljelyskäytössä. Kastuvat alueet ja enimmäisvesisyvyydet HQ1/250 mukaisella tulvalla
ilmenee kuvasta 20.

Kuva 20. Lapuan tulvavaarakartta kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvavirtaamalla.
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5.2.3 Nurmonjoki
Nurmonjoen tulvavahingot ovat merkittävästi vähentyneet alueelle rakennettujen
tekojärvien seurauksena. Suurimpien tekojärvien eli Hirvijärven ja Varpulan lisäksi
alueelle on toteutettu tekoaltaan lisäksi lukuisia säännösteltyjä järviä. Tekojärvien
ja säännöstelyjen järvien kapasiteetin ansiosta tulvahaitat eivät ole vähentyneet ainoastaan Nurmonjoessa vaan Lapuanjoenkin virtaamahuippuja on voitu pienentää
arviolta noin 30 m3/s.

5.2.4 Kauhavanjoki
Kauhavanjoessa tulville alttiit alueet sijaitsevat joen alaosassa lähellä Lapuanjoen
yhtymäkohtaa. Tulvavahinkojen vähentämiseksi on rakennettu Saarimaan ja Poomin
pengerrykset. Lisäksi Kauhavanjoen alaosan virtauskapasiteettia on lisätty uoman
perkauksella. Rakenteet suojaavat alueen noin HQ1/20 suuruisella tulvalla.

5.3 Tulvavahingot 1/250 tulvalla
Lapuanjoen vesistöalueen tulvavahinkoarvio on laadittu vuonna 1998. Siinä selvitettiin kastuvien alueiden laajuus sekä arvioitiin rakennusten, teiden, siltojen ja
muiden vahinkojen suuruus HQ1/250 mukaiselle tulvalle. Tulvavahinkoarviossa
kastuvien alueiden pinta-ala on koko vesistöalueella yhteensä 6 978 ha. Vuoden 1998
hintatasossa Lapuanjoen kokonaisvahingot ovat HW1/250 mukaisella tulvalla noin
15 milj. EUR. Elinkustannusindeksillä korjattuna vahinkosumma vastaa lokakuu
2006 hintatasossa 17,1 milj. EUR. Kohteittain vahingot on ryhmitelty taulukossa 11.
(Ollila 2000).
Taulukko 11. Lapuanjoen vesistöalueen tulvavahingot HQ1/250 tilanteessa vuoden 1998 hintatasossa (Ollila 2000) .
Vahinkokohde
Pelto
Metsä
Tiet
Sillat
Rakennukset
Muut

Yksikkö
6 335 ha
610 ha
12 km
26 kpl
531 kpl

Vahinko milj. EUR
4,1
0,2
*)
1,1 *)
9,2
0,2

*) Vahingot teille ja silloille yhteensä

5.4 Patomurtumien aiheuttamat tulvat
5.4.1 Yleistä patomurtumatulvista
Patomurtumat voivat aiheuttaa alapuoleisella lähialueellaan selvästi keväisiä tulvahuippuja suuremmat tulvavirtaamat. Tulvavirtaamat murtuman seurauksena voivat
olla useita kymmeniä, joissakin tapauksissa jopa satoja kertoja suuremmat kuin luontaiset tulvahuiput. Tällöin vastaavasti vahingot muodostuvat keväisiä ylivirtaamatulvia huomattavasti suuremmiksi.
Patojen murtuminen sinänsä on epätodennäköistä ja riskien minimoimiseksi jokaiselle padolle on olemassa luokituksen mukainen tarkkailuohjelma. Siinä on määritelty miten padon kuntoa on valvottava ja mitä mittauksia kunnon arvioimiseksi on
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tehtävä. Tarkkailuohjelmien mukaisesti tarkastuskäynnit suoritetaan tiheimmillään
kerran viikossa. Poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten myrskyjen ja runsaiden sateiden aikana tehdään vielä ylimääräisiä tarkastuskäyntejä tarpeen mukaan.
Patojen kuntoa arvioidaan myös säännöllisesti tehtävin vuosi- ja määräaikaistarkastuksin. Havaitut puutteet kirjataan ylös sekä laaditaan suunnitelma niiden
korjaamiseksi. Työt toteutetaan kiireellisyystarpeen mukaisesti.
P-padoilla padon murtumisen kuvaus ja tapahtumat sekä vahingot on laskettu
etukäteen ja laadittu niiden perusteella vahingonvaaraselvitys. Sen avulla on padon
omistaja ja pelastusviranomainen työstäneet yhteistyössä turvallisuussuunnitelman.
Siinä on mietitty etukäteen tehtävät toimenpiteet patomurtuman sattuessa, varauduttu kalusto- ja materiaalihankintoihin sekä laadittu alueelle pelastussuunnitelma.
Seuraavissa kappaleissa on lyhyesti esitelty Lapuanjoen vesistöalueen P-patojen tulvatilanteen lyhyt kuvaus ja keskeiset säännöstelyyn liittyvät toimenpiteet. Tarkemmat
tiedot toimenpiteistä ja vahingoista löytyvät altaille laadituista vahingonvaaraselvityksistä ja turvallisuussuunnitelmista.

5.4.2 Hirvijärvi-Varpula
Hirvijärven patosortuman keskeinen oletus on, että altaan vedenpinnan ollessa ylärajalla, sortuu sen yläpuolella sijaitseva Varpulan altaan pato ja tämän altaan veden
tilavuuden lisäys nostaa Hirvijärven altaan vedenpinnan tasoon N43+ 89,65. Äkillisestä vedenpinnan noususta on oletettu syntyvän sisäinen eroosio korkeustasolla
N43+ 84,00 ja sitä seurannut patomurtuma. Vesistössä vallitsee HQ1/20 tulvatilanne
ja murtuma kehittyy nopeasti kasvaen maksimileveyteensä 126 m ajassa 1 h 18 min.
Huippuvirtaama syntyvästä aukosta on 3418 m3/s.
Tulva-aalto etenee padon alapuolella Hirviluomaa ja kuivaa maata pitkin sekä
jakautuu kahteen haaraan. Näistä pienempi seuraa Hirviluomaa toisen purkautuessa
peltoalueen halki kohti Nurmonjokea ja seuraa sen uomaa. Molemmat aallot saapuvat 2-3 h:n kuluessa uomien yhtymäkohtaan ja virtaama kasvaa Nurmonjoessa yli
2800 m3/s.
Vahingot padon lähialueella syntyvät suhteellisen suurien maastokaltevuuksien
aiheuttamien korkeiden virtausnopeuksien vuoksi. Jokilaakso on kapea ja asutus on
lähellä jokea. Myös tiet ja sillat seuraavat jokea ja jäävät mittavassa määrin tulvaveden
alle. Useilla silloilla tulva nousee yli 3 m kannen päälle ja monet talot jäävät yli kolme
metriä syvän ja voimakkaasti virtaavan veden alle. Sillat tuhoutuvat jo puoli tuntia
tulva-aallon saapumisen jälkeen.
Nurmossa vahinkoalueella sijaitsevista 539:stä talosta 290 saa mittavia vaurioita tai
sortuu tulvan vaikutuksesta. Alueella asuvista 1889 ihmisestä 1621 asuu tulva-aallon
kannalta suuressa vaaravyöhykkeessä.
Nurmon keskustan alavirranpuolella purkautuu huomattava osa tulvasta Paukanevaan ja edelleen Seinäjoen Pajuluoman pengerrysalueelle. Tulva etenee tämän
jälkeen kohti Lapuan kaupunkia, jonne se saapuu noin 8-9 tunnin kuluessa.

5.4.3 Kalajärvi
Kalajärven altaalla tapahtuvan patomurtuman seurauksena tulva-aalto suuntautuu
murtumapaikan mukaan joko Nurmonjoen tai Seinäjoen vesistöön. Nurmonjoen
suunnassa murtuma-aallon vaimentumiseen vaikuttaa Hirvijärvi ja Seinäjoen suunnassa vastaavasti Kyrkösjärvi.
Tarkempi arvio patomurtuman vahingoista ja vaikutuksista selviää parhaillaan
laadittavana olevasta vahingonvaaraselvityksestä, jota Suomen ympäristökeskus on
laatimassa. Vahingonvaaraselvitys valmistuu vuoden 2007 aikana.
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5.5 Taajamahydrologia
Taajamahydrologiaa on maailmalla tutkittu varsin runsaasti. Suurten pistemäisten
rankkasateiden osuminen pienelle tiiviisti rakennetulle alueelle asettaisi Suomessakin
taajama-alueiden pintavesiviemäröinnin kovalle koetukselle. Suomessa tutkimus aiheesta oli aika vähäistä ennen 2000 luvulla käynnistyneen Kaupunkivedet ja niiden
hallinta - projektin eli RYVE:n myötä.
Taajamahydrologiatutkimuksissa pyritään tuomaan lisätietoa mm. hulevesien
määrään ja muodostumiseen, sadannan rankkuuden vaikutuksiin sekä luomaan
suuntaviivoja hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan toteuttamiseen.
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6 Tulvaennusteet
6.1 Laskentamallit
Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikkö on FT Bertel Vehviläisen johdolla
laatinut Lapuanjoen vesistöalueella käytössä olevan HBV-perustaisen vesistömallin.
Vesistömalli on uusittu internet-pohjaiselle käyttöliittymälle ja tuloksia voidaan tarkastella www.ymparisto.fi sivujen kautta.
Vesistömallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mallia, joka kuvaa luonnossa tapahtuvan veden hydrologista kiertoa sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi. Mallissa on kuvattu hydrologisen kierron kannalta olennaiset
komponentit kuten aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpinnalta ja vesistöstä,
maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet. Kiertokulku on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Veden kiertokulku. (© Suomen ympäristökeskus 2006)

Ennusteita laadittaessa mallien lähtötietoina ovat Ilmatieteen laitokselta valtakunnallisilta havaintoasemilta saatavat reaaliaikaiset lämpötila ja sadehavainnot sekä
vastaaviin paikkoihin laaditut 10 vuorokauden ennusteet. Mallin laskentatarkkuutta
on parannettu käyttämällä reaaliaikaisia virtaama- ja vedenkorkeustietoja.
Mallissa on useita virtaama- ja vedenkorkeushavaintopaikkoja. Niistä tallentuu
päivittäiset havaintotiedot. Samoihin paikkoihin voidaan laatia vesistömallin ennusteet virtaaman ja vedenkorkeuden tulevista muutoksista. Kuvassa 22 on esitetty
Lapuanjoen vesistöalueen vedenkorkeus- ja virtaamahavaintopaikat.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Raportteja 5 | 2007

45

Kuva 22. Lapuanjoen vesistömallin vedenkorkeus- ja virtaamaennustepaikat.
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Kuva 23. Lapuanjoki, Pappilankari, virtaamaennuste 20.11.2006.

6.2 Ennusteiden hyödyntäminen
Lapuanjoen vesistöalueelle laadittu vesistömalli soveltuu tulva-aikaisen laskennan
lisäksi mm. seuraavien asioiden selvittämiseen:
- Reaaliaikaiset vesistöennusteet
- Vesistösuunnittelu
- Puuttuvien vedenkorkeus- tai virtaamahavaintojen täydentäminen
- Virtaaman laskenta vesistön mielivaltaisesti valitussa pisteessä
- Virtaaman jääreduktion laskenta
- Alueellisen lumen vesiarvon, sadannan, haihdunnan, maankosteuden sekä
valunnan laskenta
- Patoturvallisuus- ja mitoitusvirtaamalaskelmat
- Ilmastonmuutostutkimukset
- Aineiden kulkeutumisen laskenta osana vedenlaatumalleja
- Vesitase
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7 Tulvatorjuntatoimenpiteet
7.1 Vesistön kokonaiskäyttö
7.1.1 Varastointi alueen tekojärviin
Lapuanjoen vesistössä tekojärvien (Hippi, Hirvijärvi ja Varpula) tulvavirtaamien
varastointikapasiteetti on noin 55 milj.m3. Tästä merkittävin osuus on Hirvijärvellä,
jossa on 80 % koko vesistöalueen tekojärvien säännöstelykapasiteetista.
Tekojärvien säännöstelytilavuuden maksimaalinen hyödyntäminen on jatkossa
yhä vaikeampaa. Tämä johtuu siitä että virkistyskäytön vuoksi vedenkorkeuden
vaihteluväliä pyritään pienentämään ja se vähentää käytettävissä olevaa säännöstelytilavuutta.

7.1.2 Suojattujen tulva-alueiden hyödyntäminen
Tulvapenkereiden rakentamisessa on tavoitteena ollut suojata peltoalueet 1/20 vuoden toistuvuutta pienemmiltä tulvilta. Virtaaman ylittäessä kyseisen toistuvuuden
avataan penkereissä olevat säännöstelyrakenteet ja päästetään vesi täyttämään maatalouskäytössä olevat peltoalueet.

7.2 Jääpatojen ja supon torjunta
Lapuanjoen vesistöalueella jääpatojen ennakkotorjuntaa on tehty vain vähäisinä
kokeiluina. Eräs käytetyistä ennakkotorjuntakeinoista on ollut jääsahaus. Sitä on
kuitenkin kokeiltu vain satunnaisesti eikä kovin merkittäviä tarpeita sahauksen käyttöön ole ilmennyt.
Talvella ja kevättulvien aikana syntyneiden jääpatojen mekaanisessa torjunnassa
on turvauduttu räjäytyksiin ja kaivinkoneen käyttöön. Kaivinkoneen avulla on avitettu jo syntyneen jääpadon liikkeelle lähtöä. Mainittuja menetelmiä käytettäessä on
aina huolehdittava työturvallisuudesta sekä mietittävä liikkeelle lähtevän jäämassan
aiheuttamien vahinkojen lisääntymisen mahdollisuus alapuolisella jokiosuudella.
Supon muodostuminen on Lapuanjoen vesistössä harvinaista. Ilmeisesti jokiosuudella ei ole kovin otollisia paikkoja supon muodostumiselle tai kertymiselle, koska
suppotulvan aiheuttamia vahingoista on raportoitu vain lähinnä Talinkalman säännöstelypadon ja Lakaluoman välisellä jokialueella sekä Lankilankoskessa.

7.3 Vesilain poikkeusluvat
Vesilain poikkeuslupamenettelyä koskevan 12. luvun 19 § perusteella alueellinen
ympäristökeskus saa tehdä poikkeuslupahakemuksen saatuaan siihen maa- ja metsätalousministeriön suostumuksen.
Poikkeusluvan saamiseksi tarvitaan tarkkoja ja perusteltuja laskelmia tulvatilanteista ja mahdollisista vahingoista. Lapuanjoen vesistöalueella ei kuitenkaan ole
kohdetta, jossa poikkeusluvalla olisi selvästi saavutettavissa merkittävää vahingon
vähentämismahdollisuutta.

48

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Raportteja 5 | 2007

7.4 Tilapäiset tulvantorjuntarakenteet
Tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden avulla pyritään suojaamaan yksittäisiä tärkeitä kohteita. Tällaisia kohteita ovat mm. sähkömuuntamot, tukiasemat, yksittäiset
rakennukset, erityisvaarakohteet jne.
Tulvavahinkojen torjuminen tilapäisillä rakenteilla edellyttää riittävän tiiviin ja
tarpeeksi korkean rakenteen pystyttämistä. Vedenpitävyys on usein varmistettava
erillisellä muovikalvolla tai muulla vastaavalla vesieristeellä. Lisäksi rakenteen tulee
kestää vedenpaineen aiheuttama rasitus kaatumatta, liukumatta ja murtumatta.
Maaperän ja rakenteen kautta tulevien suoto- ja vuotovesien määrän tulee pysyä
kohtuullisena, eikä vesi saa päästä suojattavan rakennuksen perustuksiin saakka.
Tilapäiset tulvantorjuntarakenteet:
• maarakenteiset suojapenkereet
• hiekkasäkit
• tilapäiset tulvaseinäkkeet (seinäke+ tiivistysmuovi)
• vesi- ja ilmatäytteiset suojavallit
• tulvaseinät kiinteillä perustuksilla
• nykyisen penkereen tilapäinen korottaminen
• aukon tekeminen padottavaan tulva- tai tiepenkereeseen
• veden johtaminen toiseen vesistöön
• seteissä olevat rakenteet
• kuivanapito pumppaamalla
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden hinnat ovat noin (Suhonen & Rantakokko
2006):
- jätttihiekkasäkit 1,0 m korkeus, 20-80 EUR/jm
- tulvaseinäkkeet 1,25 m:n korkeus 400-600 EUR/jm
- vesitäytteiset rakenteet 300-600 EUR/jm
- ilmatäytteinen suojausrakenne noin 250 EUR/jm
Tilapäisiä tulvantorjuntarakenteita pystytettäessä suojavallin ali kulkevat putket
ja muut läpiviennit tulee selvittää ja tarvittaessa sulkea, jotta tulvavesi ei pääse tulvasuojauksen sisäpuolelle.
Tulvavahinkojen ehkäisystä tilapäisillä rakenteilla on Suomessa toistaiseksi vain
vähän kokemuksia. Lähinnä on käytetty maasta tai hiekkasäkeistä rakennettuja suojavalleja. Lisäksi muutamalla tunnetulla vahinkokohteella on varauduttu tulviin
hankkimalla ennakkoon kyseiselle kohteelle suunniteltuja seinäkkeitä tai tekemällä
rantavalliin valmiiksi perustukset settiseinälle. (Suhonen & Rantakokko 2006)
Hankittaessa tilapäisiä tulvasuojelurakenteita ennakkoon tulisi varautuma myös
muun tarvittavan kaluston kuten pumppujen hankintaan. Koska pelastuslaitoksella
on akuutissa tulvatilanteessa vastuu tulvantorjunnasta, voisi sopiva paikka mahdolliselle valmiusvarastolle olla keskeisellä paikalla sijaitsevan pelastuslaitoksen
yhteydessä.
Rahoitus tilapäisten suojamateriaalien hankkimiseksi on kuitenkin auki, eikä Lapuanjoen vesistöalueella ole tilapäisiin tulvantorjuntarakenteisiin varauduttu. Lisäksi
tulisi selvittää tarkemmin mitkä kohteet vesistöalueella tulisi suojata ja millä tulvan
toistuvuudella suojaukset olisivat mielekkäitä toteuttaa.
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8 Tulvantorjuntaorganisaatio ja sen
toiminta
8.1 Tulvantorjuntaorganisaatio
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen tulvantorjuntaorganisaatio koostuu kolmesta
päävastuualueesta, jotka on edelleen jaettu 2-5 torjunta-alueeseen. Organisointiperusteena on käytetty henkilöstön alueen vesistöjen tuntemusta. Päävastuualuejako
on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vesistön jako tulvatorjunnan kohdevesistöihin.
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Tulvaorganisaatio toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan hätäkeskuksen ja pelastustoimialueiden pelastusviranomaisten kanssa.
Keväällä torjuntatoimia valmisteltaessa torjunta-alueen vastaavien tulee tarkistaa
tarvittava varustus ja tarvittaessa täydentää sitä. Varustautumisen osalta noudatetaan
ympäristöministeriön julkaisemaa ohjeita 3/2006 Työsuojelu jää- ja hyydepatojen
torjunnassa kohdassa 6 ”varusteet” mukaiseksi. Jo ennen toimintavaihetta alueiden
vastaavien tulee lisäksi seurata vastuualueensa jää- ja tulvatilanteen kehittymistä ja
raportoida havainnoistaan torjuntapäällikölleen. Lisäksi heidän tulee olla yhteydessä
alueen pelastusviranomaisiin sekä tarvittaessa alueen poliisiviranomaisiin yhteistyön
varmistamiseksi.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen torjuntahenkilöstö kuuluu varallaolojärjestelmään, joka määrätään jäidenlähdön tai tulvatilanteen vaikeutuessa säätilan kehittymisen mukaisesti. Varallaolo tarkoittaa, että siihen kuuluvat henkilöt ovat puhelimella
tavoitettavissa ja 1-2 tunnin kuluessa toimintavalmiudessa myös viikonloppuisin.
Jääpatohälytykset pyritään ohjaamaan Pohjanmaan hätäkeskuksen kautta. Alueellisten paloasemien pelastusviranomaisten toivotaan tarkastavan alueeltaan tulleiden
hälytysten vaikeusaste sekä itsekin aktiivisesti seuraavan jääpato- ja tulvatilanteen
kehittymistä.
Hälytyksen saapuessa torjuntavastaavalle tarkistetaan tilanteen vakavuus ja annetaan tehtävät sen mukaisesti. Mikäli jääpatoja joudutaan poistamaan räjäyttämällä tai
kaivinkoneella, tulee liikkeelle lähtevän padon aiheuttamat uhat alapuoliselle alueelle
tarkistaa. Tarvittaessa puolustusvoimien apua yhteydet hoidetaan lääninhallituksen
pelastusosaston päivystäjän kautta. Torjunta-alueen vastaavien on pidettävä alueensa
pelastusviranomaiset tietoisina tilanteen vakavuudesta mahdollisten evakuointien
varalta. Suuren katastrofin uhatessa voidaan hätäkeskukseen perustaa yhteistoiminta-alueen johtoryhmä, johon Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta osallistuu tulvajohtaja tai alueen torjuntapäällikkö.
Torjunta-alueen vastaavien tulee tehdä havaintoja vedenkorkeuksista esim. siltaaukkojen kohdalla jääpatotarkkailua suoritettaessa. Samalla tulee tehdä muistiinpanoja mahdollisista jääpadoista ja niiden aiheuttamista vahingoista. Tulvapäiväkirjaan
koottavat havainnot toimitetaan tulvien jälkeen tulvavastaavalle.
Kuvassa 25 on esitetty Länsi-Suomen ympäristökeskuksen tulvaorganisaation perusrakenne. Kuvassa oleva toiminta-aluejako viittaa edellisen kuvan numeroituihin
pelastustoimen aluerajoihin. Torjuntaryhmille on nimetty omat tarkemmin rajatut
vesistön osa-alueet.
Tulvajohtaja
Hälytykset
Tiedotus

Säännöstelyn
hoito

Toiminta-alue 1
* Torjuntapäällikkö
* Tulvavastaava

Toiminta-alue 2
* Torjuntapäällikkö
* Tulvavastaava

Toiminta-alue 3
* Torjuntapäällikkö
* Tulvavastaava

Torjuntavastaavat
ja
torjuntaryhmät
5 kpl

Torjuntavastaavat
ja
torjuntaryhmät
3 kpl

Torjuntavastaavat
ja
torjuntaryhmät
2 kpl

Kuva 25. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen tulvaorganisaation perusrakenne.
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8.2 Viranomaisten tehtävänjako
tulvantorjuntatilanteessa
Ympäristöhallinnosta annetun lain (55/1995) mukaan tulvasuojelusta huolehtiminen
ja tulvantorjunta kuuluvat alueelliselle ympäristökeskukselle. Laajoissa tulvatilanteissa laaja yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa on kuitenkin erityisen tarpeellista.
Tulvavahinkojen torjuntatyössä ovat eri viranomaisten tehtävät seuraavat:
Länsi-Suomen ympäristökeskus:
• hydrologinen seuranta ja tulvaennusteet
• tulvasuojelurakenteet vesistössä, kuten esim. penkereet, perkaukset ja säännöstelyt sekä niiden hoito (valtion omat rakenteet)
• tulvantorjunnan ennakkotoimenpiteet, kuten vesitilanteen ja jäätilanteen seuranta, säännöstelyjen käyttö ja tarvittaessa poikkeuslupien hakeminen sekä
jään heikentäminen
• tulvan aikana yleisen tarpeen mukaisesti jääpatojen räjäytystyö sekä ohjeet
säännöstelyjen käytöstä ym. tulvan pienentämistoimenpiteet
• vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin sekä väliaikaisten penkereiden ja patojen teko veden ohjailemiseksi
• toiminta asiantuntijoina eri johtoryhmissä
• tiedottaminen ennakolta tulvatilanteesta sekä tulvan aikana suoritettavista
toimenpiteistä
Alueen voimayhtiöt
• altaiden vedenpinnan seuranta ja voimalaitosten juoksutukset ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti
Alueen pelastuslaitokset:
• tilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useampia viranomaistahoja ja johtoryhmän perustaminen
• pelastustehtävät ja väestön sekä omaisuuden evakuointi yhteistyössä poliisiviran-omaisten kanssa
• paikallisten tulvavahinkojen torjunta tai rajoittaminen yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa
• määrääminen yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä, kuten
vettä padottavien teiden ja penkereiden katkaisut
• ilmoitettujen uhkatilanteiden kenttätiedustelut ja vaaratilanteista varoittaminen
Poliisiviranomainen:
• yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen vaara-alueilla
• tarvittaessa vaara-alueen eristäminen
• liikenteen ohjaaminen yhteistyössä tieviranomaisten kanssa
Tiehallinto, tiealueen hoitourakoitsija:
• tulva-alueen tiestöjen hoito ja tarvittaessa liikenteen rajoittaminen yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa
• omien rakenteiden, kuten siltojen suojaaminen esim. jäätä räjäyttämällä
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Sotilasviranomaisen virka-apu:
• räjäytystöiden suorittaminen vesiviranomaisten ohjeiden mukaan virka-apu		
pyynnön perusteella, jonka Länsi-Suomen lääninhallituksen pelastusosasto
välittää sotilasläänin esikunnalle
• pelastustehtävien suorittaminen pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan

8.3 Tiedotustoiminta
Yleisvastuu tiedottamisesta kuuluu toimintaa johtavalle viranomaiselle ja kukin viranomainen tiedottaa omista toimistaan. Jos alueelle perustetaan johtoryhmä, siirtyy
tiedotusvastuukin luonnollisesti sille.
Tulvantorjunnan tiedottamisessa Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa toimitaan
tulvantorjunnan laatujärjestelmän toimintaohjeen ”Tiedottaminen” mukaan. Tiedottamisesta ympäristökeskuksen tehtävien osalta vastaa tulvajohtaja tai hänen määräämänsä henkilö, esim. tulvavastaava.
Jo ennen tulvan alkamista tulee tiedotuksesta vastaavan laatia tiedotussuunnitelma. Tiedotuksesta vastaavan tehtävänä on jo tulvan uhatessa ja sen aikana mm.:
• hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin
• antaa yleisölle jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteistä
• seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta annettavan informaation osalta
• pitää riittävää yhteyttä pelastusviranomaisiin, Suomen ympäristökeskukseen
sekä maa- ja metsätalousministeriöön
Tulvantorjuntaa hoidettaessa on välttämätöntä, että tulvantorjuntaorganisaation ja
tiedotusvälineiden välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyö. Tiedotustoiminnassa
turvaudutaan erityisjärjestelyihin siinä laajuudessa kuin tulvatilanne edellyttää. Tiedonvälitystä on tulvatilanteen selvästi vaikeutuessa voitava nopeasti tehostaa.

8.4 Viestiliikenne
Tulvantorjunta- ja pelastustoiminnan johtamisen perusedellytyksenä on toimiva
viestiliikenne eri viranomaisten välillä. Suomeen rakennettu ja edelleen täydentyvä
VIRVE-viranomaisradioverkko korvaa vähitellen erillisistä järjestelmistä koostuvat
radioverkot.
Uuden VIRVE-verkon tarkoituksena on vahvistaa turvallisuusviranomaisten valmiutta suoriutua heille määritellyistä tehtävistä eri tilanteissa. Verkon etuihin lukeutuvat nopeus, monikäyttöisyys ja salauksen tuoma turvallisuus.

8.5 Tulvantorjuntaharjoitusten järjestäminen
Keväisin järjestetään tarpeen mukaan ennen tulvakauden alkamista neuvottelutilaisuuksia viranomaisten välillä varautumisesta tulvatilanteeseen. Tilaisuudessa informoidaan lumi- ja vesitilanteesta sekä esitetään ennusteita tulevan tulvan ajankohdasta ja suuruusluokasta. Lisäksi käydään läpi viranomaisten väliset yhteystiedot ja
tulvantorjunnan organisoituminen.
Edellä mainittujen neuvottelutilaisuuksien lisäksi on mahdollista järjestää laajempia tulvantorjuntaharjoituksia. Niillä voidaan hioa varsinaiseen tulvantorjuntaan sekä pelastustoimintaan osallistuvien organisaatioiden välistä yhteistoimintaa.
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Harjoituksiin osallistuu useita eri viranomaistahoja, jotka hoitavat tilanteessa eri
tehtäviä. Viranomaistahot on mainittu tarkemmin kappaleessa 8.2 viranomaisten
tehtävänjako.
Harjoitusten kautta tehtäviä hoitavat henkilöt tulevat keskenään tutuiksi, organisaatioiden ja käytössä olevien viestintävälineiden käyttö tulee samalla varmistetuksi.
Käytännössä myös organisaatiokaaviot yhteystietoineen tulevat riittävän laajaan
jakeluun ja samalla päivitetyiksi ja käytännössä testatuiksi.
Tulvatorjuntaharjoitusten järjestämisessä mietitään keskeisesti harjoitukseen liittyvä:
• Tilanteen valinta
• Tavoitteen määrittely
• Harjoituksen laajuus: osallistujat, tehtävät
• Suunnittelijat
• Käytännön valmistelut
• Harjoituksen seuranta, palaute ja toimintojen kehittäminen
Tulvantorjuntaan osallistuvien viranomaisten keskeiset tulvantorjuntatehtävät:
• Tehtävät
• Henkilöt ja organisoituminen
• Suoritettavat toimenpiteet ja välineet
• Vesistön ennusteet ja säännöstely tilanteen optimoimiseksi
• Viestiyhteydet ja niiden toimivuus
• Ennakkotiedottaminen ja tilannetiedottaminen
Pelastustoiminnan tarpeet tulevat harjoitusten läpikäynnillä varmistetuiksi mm. seuraavilta keskeisiltä osiltaan:
• Tiedonsaanti
• Hälytys- ja varoitusjärjestelyt
• Suoritettavat tehtävät
• Resurssitarpeet
• Operaatiosuunnittelu
• Tarvittavat johtamistoimet
• Huolto- ja tukitehtävät
• Tiedottaminen
Tulvan ennustaminen käytettävissä olevilla malleilla antaa muutaman päivän
ennakointiaikaa tulvatilanteen optimoimiseksi. Hyytötulvien osalta tilanne on kuitenkin edelleen hyvin yllätyksellistä ja tarve oikeiden asioiden oikea-aikaiselle suorittamiselle on hyvin rajallinen.

8.6 Tulvantorjunnan laatujärjestelmä
Ympäristöhallinnon käytössä on tulvantorjunnan laatujärjestelmä. Laatujärjestelmään
on koostettu ohjeistus menettelytavoista, dokumentoinnista ja vastuuhenkilöistä, jotka asian hoitamisesta vastaavat. Lisäksi moniin kohtiin on sisällytetty viiteaineisto,
jota apuna käyttäen saadaan vastaavaa malliaineistoa tai lisätietoa aiheesta. Jaottelu
järjestelmässä on suoritettu seuraavien aiheryhmien alle:
• Tulvantorjuntaorganisaation perustaminen ja tulvantorjuntatyön käynnistäminen
• Johtaminen ja koordinointi
• Hydrologisen tilanteen arviointi ja ennakkotoimenpiteiden suunnittelu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäänsahaus
Toimintasuunnitelma ja järjestäytyminen
Tulvasuojelurakenteiden käyttö
Jää- ja hyydepatotulvien torjunta
Säännöstelyn käytön ohjaus
Mittaukset, dokumentointi, tulvapäiväkirja
Tulvantorjunta pelastustoimen alaisuudessa
Valmiustilan purkaminen, raportointi ja arkistointi
Seuranta
Tiedottaminen
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9 Aiheutuneiden vahinkojen arviointi
ja korvaaminen
9.1 Vahinkojen arviointi luvanhaltijan
ollessa korvausvelvollinen
Ympäristölupavirasto voi vesilain 12 luvun 19 §:n nojalla Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hakemuksesta määrätä suoritettavaksi väliaikaisia toimenpiteitä, milloin
poikkeuksellisista luonnonoloista johtuu sellainen tulva, joka voi aiheuttaa yleistä
vaaraa tai suurta, yksityiseen tai yleiseen etuun kohdistuvaa vahinkoa. Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen on ennen hakemuksen tekemistä saatava asiaan maa- ja metsätalousministeriön suostumus. Toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista on saman
lainkohdan mukaan suoritettava korvaus valtion varoista, ellei muuta ole sovittu.
Poikkeusluvan hakemiseksi on laadittavana ohjeet, jossa on määritelty mitä asioita hakemukseen tulisi sisällyttää. Keskeisiä asioita hakemuksessa ovat tiedot mm.
seuraavista asioista (Ollila 2005):
• Vallitseva vesitilanne
• Vesitilanne-ennuste
• Uhkaamassa olevan vesitilanteen vaikutukset käyttömuotoihin ja ympäristöön
• Ehdotus lupaehdoista poikkeamiseksi ja sen vaikutus vesioloihin
• Arvio poikkeamisluvalla saatavista hyödyistä ja aiheutuvista vahingoista
• Luvan tarpeen perustelut ja aikataulu sekä suostumukset ja muut kannanotot
Poikkeusluvassa on yleensä määrätty, että Länsi-Suomen ympäristökeskuksen on
poikkeuksellisen säännöstelyn aikana tarkkailtava vahinkojen syntymistä ja laadittava niistä luettelo. Vahingot on viipymättä arvioitava ja korvattava asianosaisille.
Arviointimenettelyn yksityiskohdista ei ole ollut määräyksiä, mutta selvää on, että
menettelyssä sovelletaan vesilain korvauksia koskevia määräyksiä. Arvioita tehtäessä
ja korvausperusteita harkittaessa on syytä järjestää myös vahingonkärsijäin edustus.
Kiistanalaisista korvauksista päättää ympäristölupavirasto ja sen päätökseen voidaan
vesilain mukaisesti hakea muutosta.

9.2 Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen arviointi ja korvaaminen
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain
(18.3.1983/284) mukaan vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheutuneet vahingot
ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä
toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan valtion tulo- ja menoarvion rajoissa
korvata valtion varoista. Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka on aiheutunut
kasvavalle, korjuuvaiheessa olevalle tai korjatulle sadolle taikka muille maatalous- ja
puutarhatuotteille, kasvavalle puustolle, yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille,
rakennuksille tai rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle tai ammatin
harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle. Myös
tulvan takia kylvämättä jäämisestä aiheutuneesta vahingosta voidaan maksaa korvausta. Korvausta voidaan myöntää enintään 80 % arvioidusta ja sen estämis- tai
rajoittamistoimenpiteiden kustannusten määrästä.
Korvausta poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista haetaan kiinteistön
sijaintikunnan maatalouslautakunnalta, joka arvioi vahingot ja maksaa korvaukset
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maaseutupalvelut -osaston päätöksen jälkeen. Suomen ympäristökeskus ja alueelliset
ympäristökeskukset avustavat tarvittaessa vahinkojen arvioinnissa ja tulvien poikkeuksellisuuden selvittämisessä.
Uusien rakennusten osalta Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotus 2 mukaan
tulvavahingoista maksetaan korvauksia vain, jos vahingot ovat aiheutuneet suuremmasta kuin keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvasta tulvasta.
Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän selvittämään tulvavahinkojen
korvausjärjestelmän uudistamista. Tulvavahinkotyöryhmän toimikausi oli 1.2.2005
– 31.3.2006. Työryhmän raportti julkaistiin 18.5.2006. Työryhmässä oli edustettuna
lukuisia ministeriöitä, tutkimuslaitoksia ja etujärjestöjä. Lainsäädännön uudistamisen
tavoitteina oli yksinkertaistaa ja nopeuttaa korvauskäsittely sekä selkeyttää korvausperusteita.
Työryhmän ehdotuksen mukaan poikkeuksellisista tulvista aiheutuvat vahingot
korvattaisiin vastedes rakennusten omistajien tulvavahinkovakuutuksista eikä valtion varoista. Rakennuksille ei nykyisin ole yleisesti saatavissa vakuutuksia tulvavahinkojen varalta. Tämän vuoksi siirtymävaiheessa säädettäisiin määräaikainen laki,
jolla luotaisiin edellytykset tällaisten vakuutusten kehittämiseksi.
Ehdotuksen mukaan tulvavahinkovakuutuksen tulisi sisältyä palovakuutuksiin.
Korvattavien tulvavahinkojen piiriin otettaisiin vesistötulvien lisäksi myös poikkeuksellisesta rankkasateesta, ojien tulvimisesta tai merivedenpinnan noususta aiheutuneet vahingot. Poikkeuksellisista tulvista sadolle ja yksityisteille aiheutuvat vahingot
ehdotetaan vastedeskin korvattaviksi valtion varoista. Tulvaa, merenpinnan nousua
tai rankkasadetta pidettäisiin poikkeuksellisena, jos siitä aiheutuvat vedenkorkeudet
tai sademäärät toistuisivat keskimäärin kerran 30 vuodessa tai harvemmin. Yksityishenkilöiden lisäksi korvauksia voisivat saada nykyistä laajemmin myös yhteisöt ja
yritykset. (Maa- ja metsätalousministeriö 2006)
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10 Tulvantorjuntamahdollisuuksien
kehittäminen
10.1 Rakentamisen ohjaus
Ranta-alueille rakennettaessa on rakenteiden sijoitus suunniteltava siten, että vältetään tulvista aiheutuvat vahingot. Viime kädessä kuntien rakennuslupia hoitavien
viranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei rakenteita sijoiteta liian alas. Lisätietoja ylimmistä vedenkorkeuksista vesistön eri osissa antaa Länsi-Suomen ympäristökeskus.
Ympäristöoppaan 52 ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueelle
rakennettaessa - Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (Ollila 1999) mukaan
ympärivuotinen asutus tulisi sijoittaa niin korkealle, että sille voi aiheutua vahinkoa
vasta sellaisesta tulvakorkeudesta, jonka arvioidaan esiintyvän keskimäärin kerran
100 - 200 vuodessa.
Suurtulvatyöryhmän loppuraportissa MMM 2003:6 mukaisesti pysyvää asutusta
pyritään ohjaamaan alueelle, jossa asutus on suojassa vähintään 1/100 vuodessa toistuvalta tulvalta. Erityisen tärkeät kohteet pyritään sijoittamaan siten, että rakennukset
ovat suojassa vähintään 1/250 vuodessa toistuvalta tulvalta.
Käytännössä vedenkorkeuden havaintosarjat eivät useinkaan ulotu riittävän pitkälle, jotta toistuvuusanalyysistä saataisiin riittävän luotettavasti 1/100 toistuvuus
määritettyä. Tällöin määritysmenetelmänä on käytetty 1/50 toistuvuutta lisäämällä
siihen riittävä lisäkorkeus. Tarvittava lisäkorkeus riippuu vesistöstä ja siitä onko
kyseessä joki vai järvi. Lisäksi tulee jokivesistöissä huomioida jääpato tai hyytöriskin
tuoma lisäkorkeustarve.

10.2 Tulvaennusteiden kehittäminen
Tulvaennusteet ovat Lapuanjoen vesistöalueella toimineet hyvällä tarkkuudella.
Lyhytaikaisten sateiden ennustamistarkkuus jättää vielä toivomisen varaa, mutta
kehitystyö Ilmatieteenlaitoksen osalla tuonee siihenkin jatkossa jonkin verran lisätarkkuutta lähivuorokausille laadittuihin ennusteisiin.
Vesistömallien ennustustekniikka on edennyt viime vuosina hyvin ja edelleen
tarkentumista mallien käyttöön tultaneen löytämään seuraavista osa-alueista:
•
•
•
•
•
•
•
•

satelliittitietojen käyttö lumen peittävyyden arvioinnissa
säätutkan käyttö kesätulvien sadantaennusteiden tarkennuksessa
maankosteuden ja tulva-alueiden seuranta satelliiteilla
aluesadannan laskenta
lumen syvyysmallin kehitystyö
ennustetarkkuuden seurantajärjestelmä
jäänlähtöennustemallin kehittäminen
pohjavesimallin osuuden kehittäminen

Vesistömallitekniikka on nykyisin kuitenkin jo niin hyvin toimiva että tärkeintä
onkin nykyisten mallien ylläpito ja oleellisten osien toimivuus. Kun malliin saadaan
reaaliaikaiset havainnot vedenkorkeuksista ja virtaamista, mallin tilan korjaus pidetään kunnossa sekä ennustekuvat saadaan internetin välityksellä laajaan jakeluun,
on kaikki edellytykset hoitaa vesistön säännöstely optimaalisella tavalla.
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Liite: Säännöstelyn hoidon ja käytön
kannalta tärkeät yhteystiedot
Yleistä
Säännöstelyohjeet, Länsi-Suomen ympäristökeskus
- Kari Syvänen, puh. 020 490 5345 tai 0400 163104
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