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Merkittävän tulvariskialueen kriteerit ja rajaaminen
1

Yleistä

Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty tulvariskien hallinnan suunnittelusta merkittäville tulvariskialueille. Sellaiselle vesistöalueelle ja merenrannikon alueelle, jolle tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat
sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelman laatimiseksi tarvittavaa
viranomaisten yhteistyötä varten asetetaan tulvaryhmä. Merkittävien tulvariskialueiden
tulvakartat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat raportoidaan tulvadirektiivin vaatimusten
mukaisesti EU-komissiolle.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tehtävänä on valmistella
ehdotus vesistöalueen ja merenrannikon merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi.
Merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä on säädetty lain 8 §:ssä. Valtakunnallisen
yhtenäisyyden varmistamiseksi tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä katsoi tarpeelliseksi tarkastella lähemmin nimeämisen kriteerejä. Tässä muistiossa olevan tarkastelun
toivotaan olevan avuksi ELY-keskuksille vesistöalueiden ja merenrannikon merkittävien tulvariskialueiden nimeämisessä ja rajaamisessa.
Merkittävät tulvariskialueet nimetään tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Arvioinnissa käytetään tietoja toteutuneista tulvista ja arvioita mahdollisten tulevien tulvien vahingollisista seurauksista. Arviointi tehdään korkeusmalli- ja paikkatietoaineistojen avulla ottaen huomioon vesistöjen sijainti ja niiden hydrologiset ja geomorfologiset
ominaisuudet, säännöstely- ja tulvasuojelurakenteiden sekä muiden käytettävissä olevien tulvariskien hallintakeinojen tehokkuus sekä olosuhteiden pitkän aikavälin kehitys
mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvien esiintymiseen.
Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä voidaan tunnistaa alueita, joilla tulvariski on merkittävän tulvariskialueen kriteerejä vähäisempi ja joille ei ole perusteltua soveltaa kaikkia lainsäädännössä määrättyjä tulvariskien hallinnan suunnittelutoimenpiteitä. ELY-keskukset huolehtivat vesistötulvariskien
hallintaa palvelevasta suunnittelusta myös muilla kuin merkittävillä tulvariskialueilla.
Tämä suunnittelu voi pitää sisällään esimerkiksi tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimisen. Tulvariskialueiden lisäksi voidaan tunnistaa myös yksittäisiä tulvariskikohteita,
joiden tulvariskejä voidaan hallita paikallisilla tulvasuojelutoimenpiteillä.
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Merkittävän tulvariskin arviointiperusteet

Alue, jolla tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella todetaan mahdollinen merkittävä tulvariski tai jolla sellaisen riskin voidaan olettaa ilmenevän, nimetään merkittäväksi
tulvariskialueeksi (laki tulvariskien hallinnasta, 8 §). Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti
aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;
1

3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset
olosuhteet.
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Merkittävän tulvariskialueen kriteerit

Merkittävän tulvariskialueen nimeämiseksi tulee tarkastella aiemmin esiintyneitä tulvia
ja tulevista tulvista aiheutuvia vahinkoja sekä niiden todennäköisyyttä. Lisäksi on tarkasteltava tulvariskien hallinnan suunnittelun kustannustehokkuutta: yksittäisillä vahinkokohteilla tulvariskejä pystytään usein hallitsemaan kustannustehokkaimmin paikallisin toimenpitein. Tässä luvussa on kuvattu merkittävän tulvariskialueen nimeämisen
vaiheet. Nimeämisprosessi on esitetty kuvassa 1.
3.1

Aikaisemmin esiintyneet tulvat

Jos tarkasteltavalla alueella on esiintynyt tulva, josta on aiheutunut lain 8 §:n tarkoittamia, yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia, voidaan tällainen alue nimetä
merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tällaisella alueella ei välttämättä tarvita harvinaisen
tulvan tarkastelua.
Aikaisemmin esiintyneitä tulvia tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon tulvien jälkeen
tapahtuneet maankäytön muutokset ja toteutetut tulvariskien hallinnan toimenpiteet.
Aiemmin vahingollisia seurauksia aiheuttanut tulva on voitu saada erilaisilla toimenpiteillä vaarattomammaksi (esim. rakentamalla tekoaltaita). Toisaalta aiemmin esiintynyt
vahingoton tulva, joka ei aiheuttanut vahingollisia seurauksia, voisi aiheuttaa nykytilanteessa vahingollisia seurauksia esimerkiksi muuttuneen maankäytön vuoksi.
3.2

Vahingolliset seuraukset

Tulvariskin merkittävyys tietyllä alueella tulee voida perustella lain 8 §:ssä lueteltujen
vahingollisten seurausten perusteella. Yksittäiseen vahinkokohteeseen liittyvien omaisuusarvojen suuruus ei ole arvioinnissa ratkaisevaa, vaan merkittävälle tulvariskialueelle tunnusomaista on suuri yksittäisten vahinkokohteiden lukumäärä ja sen perusteella
mahdollinen merkitys myös yleiseltä kannalta.
Edellytyksenä alueen nimeämiselle merkittäväksi tulvariskialueeksi on, että yksi tai
useampi lain 8 §:ssä tarkoitetuista vahingollisen seurauksen (vahinkoryhmän) kriteereistä täyttyy. Jos esimerkiksi tulvimisen eläinsuojaan tai jätevedenpuhdistamoon ei arvioitaisi aiheuttavan pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle, ei
tästä katsottaisi aiheutuvan myöskään merkittävää tulvariskiä. Merkittävänä voitaisiin
sen sijaan pitää sitä, että suurehko ihmisjoukko joutuisi muuttamaan tilapäisesti pois
tulvaveden vahingoittamista asunnoista. Huomioon on otettava myös tulvan vahingollisten seurausten kohteena olevien ihmisryhmien kuten vanhusten tai sairaalan potilaiden
erityinen haavoittuvuus tulvatilanteessa.
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3.3

Tulvan todennäköisyyden ja luonteen huomioiminen

Tulvariski muodostuu vahingollisten seurausten lisäksi myös tulvan todennäköisyydestä. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa mahdollisten tulevien tulvien aiheuttaman tulvariskin tarkastelu perustuu ensisijaisesti harvinaisen, vuotuiselta todennäköisyydeltään
noin 0,1 % eli keskimäärin noin kerran tuhannessa vuodessa toistuvan tulvan vahingollisiin seurauksiin (taulukko 1). Alue voidaan nimetä merkittäväksi tulvariskialueeksi,
jos taulukossa 1 olevat esimerkkikriteerit täyttyvät todennäköisyydeltään harvinaisella
tulvalla. Merkittävyyden arvioinnissa käytetään harvinaista tulvaa, koska näin on pyritty
ottamaan huomioon erilaiset virhelähteet, kuten tulva-alueen määrittämiseen ja korkeusaineistoihin liittyvät epätarkkuudet sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvä epävarmuus.
Jos merkittävän tulvariskialueen kriteerit (taulukko 1) ovat harvinaisen tulvan tarkastelun perusteella lähellä täyttyä, mutta eivät täyty, voidaan tarkastella mahdollisia tietoja
useammin toistuvista tulvista. Jos esimerkiksi alueelta on tulvakartta, voidaan arvioida
vahinkoja kerran sadassa vuodessa toistuvalla tulvalla (vuotuinen todennäköisyys 1 %).
Jos myös useammin toistuva tulva aiheuttaa tällaisella alueella huomattavia vahinkoja,
alue voidaan nimetä merkittäväksi tulvariskialueeksi käyttäen perusteena useammin
toistuvan tulvan vahingollisia seurauksia.
Vastaavasti tulee ottaa huomioon tulvavaaraa lisäävät tekijät. Tulvapenkereen sortuma
tai jääpato saattaa aiheuttaa äkillisen, virtaukseltaan voimakkaan tulvan, jolloin esimerkiksi evakuointiin jää vain vähän aikaa. Etenkin jää- ja hyydepatotilanteissa myös toimintaolosuhteet voivat olla erittäin vaikeita esimerkiksi kylmyyden ja pimeän vuodenajan johdosta. Näihin tapauksiin voidaan soveltaa taulukkoa 1 pienempiä merkittävyyden kriteerejä. Tarkastelu tehdään ilman tulvapenkereiden suojaavaa vaikutusta olettaen
penkereiden sortuneen.
3.4

Vesistöpatojen aiheuttama tulvariski

Pato-onnettomuuksista aiheutuvan tulvariskin hallinta perustuu Suomessa patoturvallisuuslakiin (494/2009) ja asetukseen (319/2010). Pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella 1-luokkaan, jos se voi onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja
terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Voidaan katsoa,
että patojen luokituksessa käytetyt kriteerit ovat lähellä tulvariskien arvioinnissa käytettäviä kriteerejä. Siten patojen luokitusta voidaan soveltaa suoraan, eikä uuteen tulvariskien merkittävyyden arviointiin patojen kohdalla ole tarvetta.
Vesistöpato mitoitetaan hydrologisesti siten, että mitoitustulvan aikana padotusaltaan
vedenkorkeus ei ylitä padon turvallista vedenkorkeutta, kun padon juoksutuskapasiteetti
ilman voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä. 1-luokan padon juoksutuskapasiteetti on mitoitettu hyvin harvinaiselle vuotuiselta todennäköisyydeltään 0,02-0,01 %
tulvalle, 2-luokan padot 0,2-0,1 %:n ja 3-luokan padot 1-0,2 %:n tulvalle. Voidaan olettaa, että muiden kuin 1-luokan patojen juoksutuskapasiteetti ylittyy tulvariskien alustavassa arvioinnissa tarkastellulla harvinaisella tulvalla (~0,1 %). 2- ja 3-luokan patojen
onnettomuudet eivät kuitenkaan aiheuta vaaraa ihmishengelle tai huomattavaa vaaraa
ympäristölle. 1-luokan padoille on laadittava vahingonvaaraselvitykset ja padon turvallisuussuunnitelmat, jotka pitävät sisällään mm. tulvakartat.
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Padon huonosta kunnosta, väärästä käytöstä tai muusta ihmisen toiminnasta aiheutuvia
pato-onnettomuuksia ennaltaehkäistään patoturvallisuuslaissa ja -asetuksessa säädettävillä toimintatavoille ja patoturvallisuuden viranomaisvalvonnalla.
Yksittäisen padon aiheuttama tulvariski on jo otettu huomioon patoturvallisuuslain ja
−asetuksen määräämin toimenpitein. Pääsääntönä voidaan pitää, että pelkästään yksittäisen padon sortuman aiheuttaman tulvariskin perusteella ei ole perusteltua nimetä aluetta merkittäväksi tulvariskialueeksi. Patoja, joiden vahingonvaara-alueella välittömästi
padon alapuolella asuu huomattava määrä ihmisiä, on tarkasteltava kuitenkin erikseen.
Koska kuitenkin 1-luokan padon sortumisen voidaan katsoa olevan huomattavasti epätodennäköisempää kuin tulvariskin merkittävyyden arvioinnissa tarkasteltu harvinainen
(~0,1 %) tulva, on patosortumasta aiheutuvien vahingollisten seurausten oltava huomattavasti taulukossa 1 esitettyjä vesistö- ja merivesitulvariskin yleisiä merkittävyyskriteerejä suuremmat. Vahingollisia seurauksia tarkasteltaessa on otettava huomioon patosortumasta aiheutuvan tulvan äkillisyys.
3.5

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen kustannustehokkuus

Yksittäiselle vahinkokohteelle kuten yksittäiselle rakennukselle aiheutuvaa tulvariskiä
voidaan vain poikkeustapauksessa pitää sillä tavoin yleiseltä kannalta merkittävänä, että
kohteen sijainti ympäristöineen olisi perusteltua nimetä merkittäväksi tulvariskialueeksi.
Siten yksittäisen vahinkokohteen suojaamiseksi ei yleensä ole tarvetta laatia lain tarkoittamaa tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Koko vesistöalueen kattavan tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen voi olla kustannustehoton ratkaisu esimerkiksi sellaisessa
tapauksessa, että yksittäinen kohde voidaan suojata kohdetta ympäröivillä penkereillä.
Jos kuitenkin vesistöalue on laaja ja toimijoita on useita, voidaan tulvariskien hallintasuunnitelma nähdä välineenä, jolla eri osapuolet saadaan sitoutumaan tulvariskien hallintaan.
Patojen aiheuttaman tulvariskin perusteella merkittäväksi tulvariskialueeksi nimeämisen
tulisi tuoda lisäarvoa nykyisiin vahingonvaaraselvityksiin ja turvallisuussuunnitelmiin.
Tällaista lisäarvoa voisi olla esimerkiksi sisällöltään vanhentuneiden selvitysten ja
suunnitelmien päivittäminen sekä kansalaisten tietoisuuden lisääminen.
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Aiemmin esiintyneet tulvat, joiden
esiintymistä voidaan edelleen
pitää mahdollisena

Huomattavia
vahingollisia
seurauksia

Huomioon on otettava myös tulvavaaraa
lisäävät tekijät ja tulvan luonne, esim.
äkillisyys, sortuma, jääpato ja olosuhteiden
muutos.

Ei / rajatapaus /
ei tiedossa

1

Kyllä
Harvinainen (~0,1 %) tulva

Ei

Huomattavia
vahingollisia
seurauksia 1

Rajatapaus /
ei tiedossa

Kyllä

Alue, jolla ei
ole
tulvariskilain
8 §:n mukaista
merkittävää
tulvariskiä

Yleisempi (~1 %) tulva

Huomattavia
vahingollisia

Ei

seurauksia 1

Kyllä

Onko tulvariskien hallintasuunnitelma
kustannustehokas riskienhallintatoimi?

Ei

Kyllä

Merkittävä tulvariskialue

1

Yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset (620/2010, 8 §). Alue voidaan nimetä
merkittäväksi tulvariskialueeksi, jos taulukossa 1 olevat esimerkkikriteerit täyttyvät
harvinaisella tulvalla (~0,1 %) .

Kuva 1. Tulvariskin merkittävyyden arviointi.
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Alueellisten ja paikallisten tekijöiden huomioon ottaminen

Tulvariskin merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon tässä muistiossa esitettyjen
valtakunnallisesti sovellettavien kriteerien lisäksi myös alueelliset ja paikalliset tekijät.
Esimerkiksi terveyskeskuksen evakuoiminen tulvan takia voi 2 000 ihmisen taajamassa
katsoa aiheuttavan suhteellisesti enemmän menetyksiä kuin yhden terveyskeskuksen
evakuoiminen 100 000 ihmisen kaupungissa, jossa terveyspalveluja voi olla tarjolla
useassa paikassa.
ELY-keskusten on tärkeää tehdä tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa yhteistyötä ainakin niiden kuntien kanssa, joiden alueella voidaan olettaa olevan merkittäviä vesistötai meritulvariskialueita. Vuoden 2011 alussa käytävissä tapaamisissa kunnat voivat
tuoda esiin olemassa olevia tietoja, jotka vaikuttavat alueen merkittävyyden arviointiin.
Tulvien joillakin välillisillä vaikutuksilla voi myös olla joissain tapauksissa merkitystä.
Tämän selventämiseksi voidaan asettaa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
- Pystytäänkö tulvan takia evakuoidut asukkaat majoittamaan tilapäisesti tulvasta
kärsivän kunnan alueelle (evakuoitavien ihmisten osuus kunnan asukasmäärästä)?
- Voidaanko tulvan uhkaamien terveydenhuoltorakennuksien tai huoltolaitosrakennuksien toiminnot tai asiakkaat siirtää väistötiloihin?
- Aiheuttaako tulviminen sähköasemille sähkönjakelun tai tietoliikenneyhteyksien
pitkäaikaisen keskeytymisen?
- Onko käytettävissä varavesilähdettä, pystytäänkö väliaikaisia vedenjakelupisteitä käyttämällä turvaamaan talousveden saatavuus ja onko olemassa riski että
raakavesilähde saattaa pilaantua?
- Katkeaako pelastustoimen kannalta erittäin tärkeitä tieyhteyksiä (esim. liikennöinti sairaalan päivystyspoliklinikalle tai pelastusasemalle)?
- Onko tulvan alle jäävä kulttuuriperintö luonteeltaan sellaista, että sille aiheutuva
vahinko on vastaavaa kulttuuriperintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa korjaamatonta?
Alueen toimijoilla ja asukkailla on mahdollisuus esittää näkemyksiään tulvariskin merkittävyydestä myös 2011 järjestettävän kuulemiskierroksen aikana.
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Merkittävän tulvariskialueen rajaaminen

Merkittävä tulvariskialue rajataan kartalle siten, että alueesta muodostuu tarkoituksenmukainen tulvavaara- ja tulvariskikartoitettava kokonaisuus (Sane et al. 2006) ottaen
huomioon myös mahdolliset suunnitellut rakentamisalueet. Tulvakartoitukset toteutetaan siis suoraan rajatulle alueelle.
Tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä rajatut tulvariskialueet, joita ei nimetä
merkittäviksi, dokumentoidaan mahdollisia muita jatkotoimenpiteitä varten. Vesistöalueille rajatuille alueille ELY-keskukset tekevät harkintansa mukaan tulvariskien hallintaa
palvelevaa suunnittelua.
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Taulukko 1. Indikaattoreita ja vaikutuksia sekä merkittävän vesistö- ja merivesitulvariskialueen kriteerejä vahinkoryhmittäin.

vahinkoryhmä

indikaattoreita

vaikutuksia

merkittävän tulvariskin kriteerejä

ihmisten
turvallisuus

tulva-alueella asuvat ihmiset

evakuointi,
muutto korjaustöiden ajaksi

enemmän kuin 500-1000 vakituista asukasta harvinaisen tulvan
peittämällä asuinalueella (~ 0,1 % tulva)
tätä useammin toistuvan (todennäköisyydeltään suuremman)
tulvan peittämällä asuinalueella kriteeri voi olla myös pienempi
kuin 500 vakituista asukasta

ihmisten terveys

välttämättömyyspalvelut

1

vaikeasti evakuoitavat kohteet
tulva-alueella

evakuointi, potilasturvallisuuden
vaarantuminen, potilaskuljetuksien riskit

useita terveydenhuoltorakennuksia (esim. sairaalat ja terveyskeskukset), huoltolaitosrakennuksia (esim. vanhainkodit), joissa
on useita pysyviä vuodepaikkoja sekä lasten päiväkoteja tulvan
peittämällä alueella (~ 0,1 % tulva)

tulva-alueella sijaitsevat vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot
tulva-alueella sijaitsevat vedenottamot

talousveden pilaantuminen

alueen kannalta merkittävää asukasmäärää palveleva vedenottamo harvinaisen tulvan peittämällä alueella (~ 0,1 % tulva) tai
vedenjakelun pitkäaikainen keskeytyminen

tulva-alueella sijaitsevat voimalaitokset ja sähköasemat

sähkön tai lämmönjakelun keskeytyminen

merkittävä voimalaitos tai useita sähköasemia harvinaisen tulvan
peittämällä alueella (~ 0,1 % tulva) (sähkön tai lämmönjakelun
pitkäaikainen keskeytyminen)

tulva-alueella sijaitsevat tietoliikenteen rakennukset1

puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien katkeaminen

useita tietoliikennerakennuksia harvinaisen tulvan peittämällä
alueella (~ 0,1 % tulva) (tietoliikenneyhteyksien pitkäaikainen
katkeaminen)

talousveden toimittamisen keskeytyminen

esim. tukiaseman laiterakennus
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jätevedenpuhdistamon toiminnan häiriintyminen terveyttä uhkaavalla tavalla

vahinkoryhmä

elintärkeitä toimintoja turvaava
taloudellinen
toiminta
vahingollinen
seuraus ympäristölle

indikaattoreita

vaikutuksia

merkittävän tulvariskin kriteerejä

tulvan seurauksesta katkeavat
maantiet ja kadut2, rautatiet ja
vesiliikennereitit

liikenneyhteyksien katkeaminen

useita maanteitä, katuja, rautatieosuuksia tai vesiliikennereittejä
katkeaa harvinaisella tulvalla (~ 0,1 % tulva) (liikenneyhteyksien pitkäaikainen katkeaminen)

tulva-alueella sijaitsevat elintarvike- ja lääketeollisuuskohteet
sekä satamat ja lentoasemat

yhteiskunnan toimintojen lamaantuminen

useita elintarvike- tai lääketeollisuuskohteita tai satamia tai
lentoasemia harvinaisen tulvan peittämällä alueella (~ 0,1 %
tulva) (toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen)

tulva-alueella sijaitsevat ympäristölupavelvolliset kohteet

ympäristön pilaantuminen

useita AVIen luvittamia kohteita harvinaisen tulvan peittämällä
alueella (~ 0,1 % tulva)
tulvan leviäminen tulvahaavoittuvalle
suojelualueelle/vedenottamolle, kun alueen yläpuolella on
laitoksia, jotka voivat aiheuttaa tulvatilanteessa vesistön äkillistä
pilaantumista (pitkäkestoinen ja laaja-alainen vaikutus)

kulttuuriperintö

tulva-alueella sijaitseva kulttuuriympäristö ja suojellut rakennukset

kulttuuriympäristöjen/suojeltujen rakennuksien
vahingoittuminen

harvinaisen tulvan peittämällä alueella (~ 0,1 % tulva) useita
suojeltuja rakennuksia, joille aiheutuisi tulvasta korjaamatonta
vahinkoa

tulva-alueella sijaitsevat kirjastot, arkistot ja museot

arkisto- ja museoesineiden yms.
vahingoittuminen

harvinaisen tulvan peittämällä alueella (~ 0,1 % tulva) useita
kirjastoja, arkistoja ja/tai museoita, joille aiheutuisi tulvasta
korjaamatonta vahinkoa

2

merkittävyyteen vaikuttavat tulvan todennäköisyys, liikennemäärä, kierrettävyys ja korjattavuus sekä se, toimiiko tieosuus tärkeänä pelastusajoneuvojen ajoreittinä ja johtaako se alueille, joille liikenteen estyminen aiheuttaisi vahingollisia seurauksia (Piispanen 2010)
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