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Tiivistelmä 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella Turun kaupungin hulevesitulvariskejä ja laatia 

alustava hulevesitulvariskien arviointi hyödyntäen Suomen Ympäristökeskuksen (SY-

KE) alustavia hulevesitulvakarttoja. Alustava arviointi tehtiin tulvariskien hallinnasta 

annetun lain (620/2010) mukaisesti, jossa tavoitteena on löytää mahdolliset merkittävät 

tulvariskialueet. Arviointi on tarkoitus tehdä helposti saatavalla olevan tiedon avulla, jo-

ten uusia merkittäviä selvityksiä ei tätä työtä varten tehty. Hulevesitulvariskien alustava 

arviointi tulee tehdä kaikissa Suomen kunnissa vuoden 2018 loppuun mennessä. Kysees-

sä on arviointien toinen kierros, sillä arvioinnit tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 

2011.   

 

Toisen kierroksen hulevesitulvariskien arviointeja varten SYKE laati pintavaluntamallil-

la alustavat hulevesitulvakartat kaikille Suomen kunnille. Kyseisiä hulevesitulvakarttoja 

ei ollut käytössä ensimmäisellä arviointikierroksella, joten tässä työssä läpileikkaavana 

teemana oli näiden alustavien alustavien hulevesitulvakarttojen hyödyntäminen tulvaris-

kiarvioinnissa. Tutkimuksen monta erillistä työvaihetta tukivat toisiaan lopullisten tulos-

ten osalta. Ensimmäiseksi työssä selvitettiin Turun seudun hulevesiongelmakohteita ky-

selyn avulla. Kyselyn perusteella Turun hulevesiongelmista tunnistettiin viisi alueellista 

ongelmakeskittymää. Näitä löydettyjä alueita hyödynnettiin työn toisessa vaiheessa, kun 

mahdollisia tulvariskialueita pyrittiin tunnistamaan paikkatietotarkastelun avulla kerätty-

jen aineistojen ja alustavien hulevesitulvakarttojen perusteella. Alustavien hulevesitulva-

karttojen lähtötietoihin tehtiin korjauksia koskien kunnan hulevesiputkia ja rumpuja, ja 

korjausten aiheuttamia muutoksia pyrittiin arvioimaan pinta-alojen osalta sekä laskennal-

lisilla että visuaalisilla menetelmillä. Korjausten aiheuttamat muutokset eivät olleet suu-

ria, mutta tulivat esiin erityisesti syvän veden määrän lisääntymisen osalta.  

 

Analyysin perusteella Turussa tunnistettiin kahdeksan mahdollista tulvariskialuetta. Niis-

tä yksikään ei kuitenkaan ylittänyt nimettyjä merkittävyyden kriteereitä, joten alustavan 

arvioinnin perusteella Turussa ei ole yhtäkään merkittävää hulevesitulvariskialuetta. 

Kolmannessa työvaiheessa tutkittiin vielä alueita, joilla tulvariski olisi hyvä ottaa huo-

mioon maankäytön suunnittelussa. Näitä alueita tunnistettiin Turussa analyysin perus-

teella 21.  
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Abstract 

 

The main objective of this study was to examine possible stormwater flood risks and to 

do a preliminary stormwater flood risk assessment (PSFRA) in the city of Turku. The 

approach was to exploit flood hazard maps created by the Finnish Environment Institute 

in the assessment process. The PSFRA was conducted according to the the Finnish law 

on flood risk management (620/2010) where it is stated that the objective of PSFRA is to 

identify significant flood risk areas in the study area. The data and information used in 

the PSFRA are supposed to be easily available. The PSFRA is to be completed by the 

end of 2018 in every municipality of Finland. The assessments have already been done 

once in 2011 so this is the second round of assessments that is about to start. 

 

In order to support the PSFRA, the Finnish Environment Institute provided flood hazard 

maps for every municipality in Finland. An important objective of this study was to ex-

amine how to best make use of them in the PSFRA. The study had several separate work 

phases that were necessary regarding the final results. First, the stormwater problems in 

Turku were mapped by using a survey. According to the results of the survey, five areas 

with recurring stormwater problems were identified. These results were used in the sec-

ond work phase, where collected data and information were used together with the flood 

hazard maps for a spatial data analysis to identify possible flood risk areas. Also, some 

pipes and culverts were added to the initial flood hazard maps in order to minimize pos-

sible errors. The obtained changes due to the corrections were evaluated both numerical-

ly and visually. The changes were not major, but they led to a discovery that the amount 

of deep water increased. 

 

Eight possible flood risk areas were identified in Turku, but none of them exceeded the 

criteria of a significant flood risk area. Thus, according to the PSFRA, there are no sig-

nificant flood risk areas in Turku. In addition to the sites studied in phase two the third 

work phase was about examining possible flood risk in areas under planned land use 

changes. Altogether 21 areas, where possible stormwater flood risk should be considered 

when planning land use, were identified.  

 

Keywords stormwater flood, flood danger map, spatial data, preliminary assessment 
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1 Johdanto 
 

Suomessa tulee tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaan tehdä alustava hu-

levesitulvariskien arviointi jokaisessa Suomen kunnassa. Laki tulvariskien hallinnasta poh-

jaa Euroopan Unionin (EU) tulvadirektiiviin (2007/60/EY). Arvioinnit tehtiin ensimmäisen 

kerran vuonna 2011 ja ne on tarkoitus tarkistaa ja tarpeen tullen päivittää jokaisen kunnan 

osalta vuoden 2018 loppuun mennessä (Suomen Kuntaliitto 2018). Hulevesitulvariskien 

alustava arviointi on ensimmäinen osa hulevesitulvariskien hallinnan kolmiportaista suun-

nitteluprosessia. Prosessi on jatkuva ja se toistuu kuuden vuoden välein (Finlex 2010a), jo-

ten jäsenvaltioilla on mahdollisuus kehittää menettelytapojaan ja käytäntöjään tulvariskien 

hallitsemisen suhteen askel askeleelta.  

 

Tätä työtä tehdessä oli käynnistymässä toinen arviointikierros, jota varten uutena asiana 

Suomessa oli tarjottu mahdollisuus hyödyntää Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) laa-

timia alustavia tulvakarttoja arvioinnin tueksi. SYKE oli laatinut alustavat hulevesitulva-

kartat pintavaluntamallilla Suomen kuntien taajama-alueille ja asemakaavoitetuille alueille, 

ja ne tulivat kuntien käyttöön pääasiassa vuoden 2018 alkupuolella. Turun kaupunki, jossa 

tutkimus tehtiin, toimi pilottina hankkeelle ja sai alustavat hulevesitulvakartat käyttöönsä 

jo vuoden 2017 lopussa.  

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella hulevesitulvariskejä ja laatia niiden alus-

tava arviointi Turun kaupungin alueella hyödyntäen SYKEn alustavia hulevesitulvakartto-

ja. Tutkimuksessa haluttiin selvittää Turun mahdollisia hulevesitulvariskikohteita ja hule-

vesitulvaherkkiä alueita arvioimalla Turun kaupungin eri alueisiin kohdistuvia mahdollisia 

tulvavahinkoja. Tavoitteena oli myös tutkia, kuinka SYKEn alustavia hulevesitulvakarttoja 

voidaan hyödyntää alustavan arvioinnin eri vaiheissa. Tutkimukset tehtiin käyttäen skenaa-

riona noin kerran sadassa vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttamaa tulvaa. Muiden 

toistuvuuden tulvien skenaarioita ei arvioitu. Hulevesitulvariskien alustava arviointi on tar-

koitus tehdä helposti saatavalla olevan tiedon avulla, joten uusia laajoja selvityksiä ei tätä 

työtä varten tehty.  

 

Alustavien hulevesitulvakarttojen on tarkoitus helpottaa hulevesitulvariskien alustavien ar-

viointien tekemistä ja tarjota kunnille kenties uutta merkittävää tietoa kunnan mahdollisten 

tulvariskialueiden osalta. Kartat ovat merkittävä lisäys hulevesitulvariskien hallinnan 

suunnitteluprosessin kannalta. Niitä ei kuitenkaan ennen ole hyödynnetty hulevesitulvaris-

kien alustavassa arvioinnissa, joten tämän tutkimuksen tulosten odotettiin tarjoavan tar-

peellista ja käyttökelpoista tietoa niin tulvakarttojen kehittäjille kuin myös muille kunnille. 

Tässä tutkimuksessa alustavia tulvakarttoja hyödynnettiin karttapalvelun avulla. Alustavien 

tulvakarttojen hyödyntäminen hulevesitulvariskien alustavassa arvioinnissa on askel kohti 

riskinäkökulman mukaista hulevesitulvariskien hallintaa, sillä riskinäkökulmassa tulvaris-

kejä pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ennen tulvavahinkojen ta-

pahtumista.  

 

SYKEn alustava hulevesitulvakartta-aineisto tulee ymmärtää suuntaa-antavana, sillä se si-

sältää jonkin verran virheitä (Suomen Kuntaliitto 2018). Muun muassa käytetty korkeus-

malli 2 m (KM2) on paikoin jo 10 vuotta vanha, joten maankäyttö on saattanut muuttua. 

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m 

(Maanmittauslaitos 2018). Lisäksi yksi jopa isoja virheitä aiheuttava ongelma on, että mal-

lista puuttuu osa kunnan hulevesiputkista ja rummuista. Tämä saattaa luoda joillekin alueil-
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le isolta näyttävän tulva-alueen, vaikka todellisuudessa kyseistä vaaraa ei olisi olemassa. 

Jotta hulevesitulvan peittämiä alueita saatiin kuvattua mahdollisimman tarkasti, pyrittiin 

virheitä korjaamaan mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena ei ollut korjata kaikkia kun-

nan putkia ja rumpuja malliin, vaan kustannustehokkuuden ja suurten virheiden minimoi-

misen kannalta valikoitiin kaikista merkittävimmät putket ja rummut. Merkittävimmät put-

ket ja rummut tässä tapauksessa olivat niitä, jotka oletettavasti aiheuttivat suurimmat vir-

heet. Näitä pyrittiin tunnistamaan tutkimuksessa luokittelemalla putkia sekä niiden halkai-

sijoiden mukaan, sillä suuremman halkaisijan putki kuljettaa enemmän vettä, että niiden si-

jainnin mukaan, sillä siellä mihin kertyy paljon vettä saattaa puuttuva putki tai rumpu 

muuttaa tilannetta suuresti mallin kannalta. Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan tehtyjen 

korjausten aiheuttamia muutoksia sekä laskennallisilla että visuaalisilla menetelmillä.  

 

Alustavien hulevesitulvakarttojen lisäksi työssä hyödynnettiin tietoja Turun alueella toteu-

tuneista tulvista, sillä arvioidessa tulvavaaraa ensimmäinen askel on tarkastella toteutuneita 

tulvia (de Moel et al. 2015). Tässä tutkimuksessa päätettiin selvittää Turun alueen huleve-

siin liittyviä ongelmia Excel-muotoisella kyselyllä, sillä tarkoituksena oli saada monipuoli-

sesti tietoa valikoidun vastaanottajajoukon avulla. Tutkimuksessa selvitettyjä toteutuneita 

tulvia hyödynnettiin mahdollisten tulvariskialueiden tunnistamisessa toistuvuus- ja sijainti-

analyysien avulla.  

 

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tavoitteena on selvittää alueet, joilla tulvariski on 

merkittävä, eli joilla tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa (EC 2016; Suomen Kunta-

liitto 2018). Suomessa ei ensimmäisellä kierroksella nimetty ainuttakaan merkittävää tulva-

riskialuetta (Suomen Kuntaliitto 2018). Kunnan kannattaa kuitenkin hyödyntää alustavan 

tulvariskiarvioinnin tuloksia muutenkin kuin lain tarkoittamassa merkittävyyden arvioin-

nissa. Tulokset ovat hyödyllisiä etenkin maankäytön suunnittelussa. Porin 2007 rankkasa-

detulvan jälkeen todettiin, että osa mittavista vahingoista olisi voitu välttää suhteellisen 

pienillä taloudellisilla panostuksilla, mikäli tulvaan olisi osattu etukäteen varautua (Porin 

kaupunki 2009). Hulevesitulviin varautumista hankaloittaa se, että rankkasateet voivat 

osua lähes mihin tahansa aiheuttaen taajaman tai kaupungin kohdalle osuessaan hulevesi-

tulvan (Ympäristöhallinto 2017b). Tämän tutkimuksen mukaisen arvioinnin avulla voidaan 

kuitenkin arvioida valitun toistuvuusajan mukaisen rankkasateen aiheuttaman tulvan mah-

dollisia vaikutuksia tarkastellulla alueella.  

 

Sen lisäksi, että tutkimuksessa pyrittiin edistämään tulvariskialueita koskevien tietojen 

hyödyntämistä kunnan maankäytön suunnittelussa, oli tavoitteena tunnistaa maankäytön 

muutosalueilla mahdollisia tulvariskikohteita. Tähän käytettiin Turun kaupungin kaavoi-

tusyksikön uutta yleiskaavaa varten koottua aineistoa maankäytön muutoksista (Turun 

kaupunki 2018). Tavoitteena oli siis löytää alueita, joiden suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon mahdolliset tulvariskit ja joilla tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallin-

taan, sillä maankäyttöä on tärkeää ohjata pois tulvariskialueilta tai ainakin ottaa tulvariski 

huomioon alueiden suunnittelussa (Gilbert & Vaahtera 2016). Lisäksi hyvällä tulvareitti-

suunnittelulla voidaan estää tulviminen riskikohteiden läheisyydessä ja johtaa vedet nope-

asti pois purkuvesistöön tai turvallisemmalle tulvimisalueelle. Mikäli varsinaisia tulvareit-

tejä ei ole suunniteltu, löytävät tulvivat hulevedet tulvatilanteessa oman tulvareittinsä, joka 

on usein ihmistoiminnan ja rakenteiden kannalta vahingollinen. (Suomen Kuntaliitto 

2012.)  
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2  Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Hulevedet ja tulvat taajamassa  

 

Hulevedet ovat maanpinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvet-

tä (620/2010, 2§). Hulevesiin kuuluvat muun muassa maanpinnalta, rakennusten katoilta ja 

tien pinnoilta poisjohdettavat vedet (Finlex 2010a; Ympäristöhallinto 2016b) ja ne eroavat 

muista valumavesistä siinä, että niissä korostuu ihmistoiminnan vaikutus (Turun kaupunki 

2016a). Hulevesien syntyyn vaikuttaa muun muassa sateen kesto, läpäisemättömän pinnan 

ala, sateen intensiteetti, sekä sadetta edeltänyt kuiva jakso (Laurila 2014). Lisäksi huleve-

sien muodostumiseen ja valuntaominaisuuksiin vaikuttavat alueen maaperän ominaisuudet 

ja pintojen kaltevuus (Taka 2012; Turun kaupunki 2014a). Maanpinnan luonnonmukaisissa 

olosuhteissa vesi imeytyy tehokkaasti maahan, mutta läpäisemättömät  rakennetut pinnat, 

joita kaupunkiolosuhteissa on paljon, edellyttävät veden siirtämistä putkistoissa tai ojissa 

(Porin kaupunki 2009). 

 

Tehokkain ohjauskeino hulevesien hallintaan on lainsäädännön keinot ja hyvä suunnittelu 

(Laurila 2014). Suomen Kuntaliiton (2011) mukaan Suomessa hulevesiä johdetaan tois-

taiseksi pääasiassa verkostossa, johon kuuluvat muun muassa purot, ojat ja hulevesi- tai 

sekaviemärit. Ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja 

imeyttäminen kiinteistöllä (Finlex 2017). Hallittavien hulevesien määrän ennustetaan kas-

vavan tulevaisuudessa tiivistyvän yhdyskuntarakenteen ja ilmastonmuutoksen myötä (Pyke 

et al. 2011). Kaupungistuminen jatkuu ja tiivistyvä yhdyskuntarakenne suurentaa vettä lä-

päisemättömien pintojen määrää, jolloin pintavalunta kasvaa voimakkaasti. Tämä lisää tul-

vien määrää ja suuruutta. (Ogden 2011; Suomen Kuntaliitto 2012.) Lisäksi ilmasto-oloilla 

on vaikutusta hulevesien käsittelyyn ja laatuun (Sillanpää 2013). Ilmastonmuutoksen en-

nustetaan Suomessa lisäävän sademääriä ja rankkasateita (Ilmasto-opas 2017b). 

 

Hulevesien viemäröintiin perustuvien järjestelmien johtokykyä ei ole teknistaloudellisesti 

järkevää kasvattaa kaikilla alueilla lisääntyviä hulevesimääriä vastaavaksi (Turun kaupunki 

2011). Taajamien hulevesirakenteita ei ole suunniteltu vastaamaan kaikkein rankimpien sa-

teiden vesiä, vaan tavanomainen mitoitusperuste on kerran kahdessa vuodessa esiintyvä 10 

minuuttia kestävä mitoitussade. Hulevesirakenteiden mitoitus on kompromissi rakentamis-

kustannusten ja aiheutuvien haittojen ja vahinkojen välillä eikä siksi ole harvinaista, että 

kapasiteetti ylittyy. (Aaltonen et al. 2008.) Asetus 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemäri-

laitteistoista edellyttää, että viemäriin johdettava mitoitussadetta vastaava virtaama ei saa 

aiheuttaa viemärin tulvimista. (Finlex 2017.)  

 

Ympäristöministeriön (2007) mukaan sadeveden mitoitusvirtaama q (dm3/s) lasketaan 

kaavasta (1): 

 

𝑞 = 𝑞𝑠 (𝑘1𝐴 + 𝑘2𝐴 + ⋯ + 𝑘𝑛𝐴𝑛)                 (1) 

 

jossa qs on mitoitussade (dm3/s/m2), kn on valuntakerroin osa-alueella ja An on valuma-

alueen osan pinta-ala (m2) vaakasuoralle pinnalle projisoituna. Yleensä qs = 0,015 

dm3/s/m2. Tulvimisen haitallisuudesta riippuen ja paikallisen viranomaisen luvalla voidaan 

käyttää arvoja qs = 0,0010 – 0,0020 dm3/s/m2. Valuntakertoimen arvo riippuu osa-alueen 

pinnasta: k = 1,0 katoilla, asfaltilla, betonilla ja muilla tiiviillä päällysteillä, k = 0,7 sora-
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päällysteillä ja k = 0,3 nurmikoilla ja muilla päällystämättömillä pinnoilla. (Ympäristömi-

nisteriö 2007.) 

 

Hulevesiviemäröinnin rinnalle on kehitetty luonnonmukaisen hulevesien hallinnan periaat-

teita noudattavia pitkäaikaisia ratkaisuja. Luonnonmukaiset hulevesien hallintamenetelmät 

ovat joko alueellisia tai paikallisia, ja liittyvät hulevesien vähentämiseen, käsittelyyn, vii-

vyttämiseen ja johtamiseen. (Suomen Kuntaliitto 2012.) Mitoitusolosuhteet ylittävissä vir-

taamatilanteissa, jolloin putkistot eivät riitä siirtämään hulevettä, tarvitaan hulevesien tur-

valliseen hallintaan isoja juopia, ojia, painanteita ja keräysaltaita. Sadetulvatilanteessa pin-

tavedet tulee voida johtaa tulvareittien avulla sellaiseen paikkaan, jossa niistä ei aiheudu 

vahinkoa. (Porin kaupunki 2009.) 

 

Virallisen kuvauksen mukaan tulva on maan, joka ei tavallisesti ole veden peittämä, tila-

päistä peittymistä vedellä (620/2010, 2§). Tulva on sää- ja vesistöolosuhteista johtuva 

luonnonilmiö, jonka muodostumiseen vaikuttavat valuma-alueen maastonmuodot ja maan-

käyttö (Ympäristöhallinto 2013). Hulevesitulva, josta voidaan käyttää myös nimitystä taa-

jama- tai rankkasadetulva (Turun kaupunki 2011; Ympäristöhallinto 2013), on rakennetuil-

la alueilla sade- tai sulamisvesien kertymisestä johtuvaa maan tai vastaavan pinnan tila-

päistä peittymistä vedellä. Hulevesitulville ominaista on, että ne voivat kehittyä hyvin no-

peasti, minkä takia reagoimiseen ei usein jää paljoa aikaa (Aaltonen et al. 2008). Tämän 

kaltaista nopeasti syntyvää tulvaa, jonka aiheuttaa rankkasade pienellä alueella, kutsutaan 

äkkitulvaksi (Ilmatieteen laitos 2017b).  

 

Hulevesitulvat ovat luonteeltaan usein lyhytkestoisia ja melko paikallisia (Turun kaupunki 

2011) ja hulevesitulvien paikallisen luonteen vuoksi yhden tulvan vaikutus kohdistuu 

yleensä vain suhteellisen pienelle alueelle (Ympäristöhallinto 2017b). Äkillisten tulvatilan-

teiden kannalta oleellisinta on sateen hetkellinen voimakkuus (Lehtonen 2011), mistä esi-

merkkinä toimii Porin vuoden 2007 rankkasadetulva (luku 2.1.2; Porin kaupunki 2009). 

Poikkeuksellisen voimakas sade voi tiheästi rakennetulla kaupunkimaisella alueella saada 

aikaan tulvimista sekä puroissa ja ojissa että kaduilla sadevesiviemäreiden ja rumpujen 

tukkeutuessa tai kapasiteetin ylittyessä (Ollila 2000; Ympäristöhallinto 2013). Tällöin taa-

jaman sadevesiviemärit ja ojat eivät pysty johtamaan alueelle kertyvää sadevesimäärää tar-

peeksi nopeasti pois. Läheisten vesistöjen vesitilanne ei yleensä vaikuta hulevesitulvan 

syntyyn, ellei kyseessä ole avo-ojien ja viemäreiden purkuvesistö, jossa olisi samanaikai-

sesti niin harvinaisen korkea tulva, että se vaikeuttaa viemäristön ja ojien purkukykyä. (Ol-

lila 2000.) 

 

Hulevesitulvien hallinta pystytään helpoiten järjestämään paikallisten viranomaisten tai 

tulvariskialueella asuvien ihmisten toimesta, sillä paikallistuntemus ja täsmälliset strategiat 

nousevat merkittävään arvoon lyhyen reagointiajan takia. (EC 2016.) Hulevesitulviin va-

rautumista hankaloittaa se, että rankkasadepilvien kulkureitit eivät ole ennustettavissa pal-

joa etukäteen ja rankkasateet voivat osua lähes mihin tahansa aiheuttaen taajaman tai kau-

pungin kohdalle osuessaan hulevesitulvan. Tulvariskeihin varautuessa voidaan kuitenkin 

pitää huoli, ettei yhteiskunnallisesti tärkeitä kohteita sijoiteta riskialueille, kuten painantei-

siin. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon veden virtausreitit. (Ympäristöhallinto 2017b.) 

Suurimpia hulevesivirtaamia ei ole kannattavaa hallita varsinaisilla hulevesien hallintame-

netelmillä, vaan hyvällä tulvareittien suunnittelulla johtaa tulvivat vedet nopeasti purkuve-

sistöön tai turvallisemmalle tulvimisalueelle. Ilman suunniteltuja tulvareittejä tulvivat hu-



16 

 

levedet löytävät itse oman tulvareittinsä, mikä saattaa aiheuttaa suuriakin vahinkoja ihmis-

toiminnalle ja rakenteille. (Suomen Kuntaliitto 2012.) 

 

Tulvien harvinaisuutta kuvataan toistumisajalla ja -todennäköisyydellä. Toistumisaika on 

ajanjakson pituus, joka keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi 

tulva esiintyy. Tulvat eivät kuitenkaan todellisuudessa esiinny tiettyjen ajanjaksojen välein, 

vaan tulvia esiintyy kausittain välillä enemmän, välillä vähemmän. (Ympäristöhallinto 

2013.) Tulvan toistumisajalle ja harvinaisuudelle on olemassa myös sanalliset kuvaukset 

(taulukko 1).  

 
Taulukko 1 Tulvien toistumisaikojen, todennäköisyyksien ja sanallisten kuvauksien vastaavuudet (Ympä-

ristöhallinto 2013). 

Sanallinen kuvaus Toistumisaika Todennäköisyys 

Yleinen tulva < 1/10 a > 10 % 

Melko yleinen tulva 1/20 a 5 % 

Melko harvinainen tulva 1/50 a 2 % 

Harvinainen tulva 1/100 a 1 % 

Erittäin harvinainen tulva ≥ 1/250 a < 0,4 % 

 

Venäläinen et al. (2007) ovat laskeneet taulukon 1 toistumisaikoja vastaavat vuorokauden 

sademäärän toistuvuustasot eri puolilla Suomea sijaitsevilla säähavaintoasemilla (taulukko 

2).  

 
Taulukko 2 Vuorokauden sademäärän toistuvuustasot eri puolilla Suomea sijaitsevilla säähavaintoase-

milla. Sademäärät ovat millimetreinä [mm] ja niitä voi tarkastella 10, 20, 50, 100 tai 500 vuoden toistu-

vuusajoilla. Taulukossa on esitetty paras arvio (ka) sekä rajat, joiden väliin 95% tapauksista jää. (Venä-

läinen et al. 2007.) 
Toist. 

aika 

304 Hel-

sinki 

Kai-

sa-

niemi 

1101  Turku len-

toas. 

1201 Joki-

oinen 

obser-

vat. 

1501 Utti lento-

kenttä 

vuotta 95% ka 95% 95% ka 95% 95% ka 95% 95% ka 95% 

10 47 55 66 47 55 64 48 57 67 42 48 56 

20 52 64 76 53 64 75 54 67 80 46 54 63 

50 60 76 92 62 76 91 65 82 98 51 63 74 

100 68 86 105 71 87 104 75 95 115 56 70 83 

500 89 115 141 94 118 142 104 133 162 70 88 105 

2.1.1 Tulvat Suomessa  

 

Tulvat ovat Suomessa myrskyjen ja kuivuuden ohella merkittävimpiä äärimmäisistä sääta-

pahtumista johtuvia vahingollisia ilmiöitä (Perrels et al. 2010). Kunnille ohjatun kyselyn 

mukaan (Harjanne et al. 2016, s. 22) tulvat kuuluvat haitallisimpina pidettyjen sääilmiöi-

den joukkoon Suomen kunnissa. Tulvien aiheuttamat rahalliset vahingot sekä tulvien li-

sääntyminen ja esiintymisajankohdan muutokset ovat lisänneet tulviin kohdistuva tutki-

musta niin Suomessa kuin ulkomailla (Alho et al. 2015). Tulvat ovat Suomessa kuitenkin 

tyypillisesti vähäisiä verrattuna Keski-Eurooppaan, jossa viimeisten reilun kymmenen 

vuoden aikana on esiintynyt useita suuria vahinkoja aiheuttaneita tulvia. Sateiden rank-

kuus, järvien vähäisyys ja suuret korkeuserot lisäävät Keski-Euroopan alttiutta tulville. 

(Ympäristöhallinto 2013.) Myös Suomessa on mahdollista esiintyä suurtulva, etenkin, kun 

ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän poikkeuksellisen rankkoja sateita (MMM 2014; 
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Ilmasto-opas 2017c; Yle 2017; Ollila 2000; Ympäristöhallinto 2013; Veijalainen 2012). 

Todella harvinainen ja vaikutuksiltaan laajalle ulottuva tulva on sattunut Suomessa viimek-

si vuonna 1899 (Ollila 2000; Ympäristöhallinto 2013). 

 

Eri puolilla Suomea tulvat syntyvät tyypillisesti erilaisten hydrologisten prosessien seu-

rauksena. Tulvan syntyyn vaikuttavat esimerkiksi välitön valunta, vuodenaika, alueen 

maankäyttö ja vesivarastojen tila. Karkeasti jaoteltuna Suomi voidaan jakaa kolmeen osaan 

(kuva 1) tulvan aiheuttavan pääasiallisen tekijän mukaan: lumen sulamisvedet, kesän ja 

syksyn runsaat sateet ja useiden peräkkäisten sateisten vuosien aiheuttama järvialtaiden 

täyttyminen. (Käyhkö 2007). Veijalaisen et al. (2012) mukaan ilmaston lämpenemisen ai-

heuttama lumien väheneminen pienentää jatkossa kevättulvia, mutta erityisesti suurien ve-

sistöjen keskusjärvissä ja niiden laskujoissa tulvat tulevat kasvamaan.  

 
Kuva 1 Tyypillinen alueellinen jakauma tulvan aiheuttavan tekijän mukaan (Käyhkö 2007). 

 

Tulvien aiheuttamat suurimmat ongelmat ja uhkat ihmisten terveydelle liittyvät yleensä ve-

sihuollon kapasiteetin ylittymiseen, mikä voisi mahdollistaa puhdistamattoman jäteveden 

kulkeutumisen vesistöön tai vedenottamoille. Lisäksi kaupunkialueilla tulvat voivat aiheut-

taa merkittäviä taloudellisia vahinkoja yksityisille omistajille ja kunnalle. (Yle 2017; 

MMM 2014.) Maankäytön tehostuessa tulvat aiheuttavat yhä enemmän vahinkoja (Käyhkö 

2007). 

 

Taajamatulvien vahinkoriskin pienentämiseksi Suomessa on siirrytty sekaviemäröinnistä 

yhä enemmän kohti erillisviemäröintiä, eikä hulevesilaitteistoon saa johtaa lainkaan jäteve-
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siä (1047/2017, 35 §). Vahinkoriskejä voidaan erillisviemäröinnin lisäksi pienentää raken-

tamalla oma pumppukaivo yksittäiselle kiinteistölle, tarkistamalla viemäriputkistojen ja 

pumppaamoiden mitoitukset, estämällä ja varautumalla mahdollisiin sähkökatkoksiin ja 

ohjaamalla vettä rakenteilla pois haavoittuvimmilta paikoilta. (Ollila 2000.) 

 

Suomessa poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisjärjestelmään tuli 

muutos 1.1.2014 (Finlex 2011), kun valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä siirryttiin 

vakuutuspohjaiseen korvausjärjestelmään. Satovahinkojen osalta muutos tuli voimaan 

vuonna 2016 (Finlex 2011). Tämä tarkoittaa, että valtio ei ole vuoden 2014 jälkeen kor-

vannut rakennuksille tai irtaimistoille koituvia tulvavahinkoja, eikä vuoden 2016 jälkeen 

satovahinkoja. Rakennus- ja irtaimistovahinkoja korvataan nykyään vain poikkeuksellisten 

tulvien aiheuttamina kotivakuutuksiin kuuluvasta tulvaturvasta. Tulvaturva kuuluu osaksi 

suurinta osaa koti- ja kiinteistövakuutuksia. Tulvan poikkeuksellisuus on määritelty vakuu-

tusehdoissa, mutta yleensä sillä tarkoitetaan tilastollisesti kerran 50 vuodessa tai harvem-

min esiintyvää tulvaa. Vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia, jotka korvaavat niin vesistö-

jen kuin merenpinnan noususta ja rankkasateista aiheutuneiden tulvien vahinkoja. (SYKE 

2016.) 

 

Hulevesiongelmakohtien selvittäminen ja ongelmien hallinta on tärkeää jo taloudelliselta 

kannalta (Silvennoinen et al. 2017). Euroopan laajuisesti havaittavissa oleva asennemuutos 

tulvien suhteen kuvastaa ajatusta siitä, että tulvavahinkojen korjauksiin menevät rahat kan-

nattaa ennemmin suunnata tulvien riskien ja vahinkojen hallintaan. Ajatuksena on, että tul-

vat voivat tulvia siellä, missä ne eivät aiheuta haittaa tai vaaraa. (Heintz et al. 2012.) 

2.1.2 Porin rankkasadetulva vuonna 2007 

 

Porissa koettiin 12. elokuuta 2007 vahingoiltaan toistaiseksi Suomen suurin kaupunkitulva. 

Tulvan aiheutti harvinaisen voimakas kaupunkialueelle osunut rankkasade. Vesivahinkoja 

aiheutui yli tuhannelle kiinteistölle hule- ja jätevesien purkautuessa kellareihin. Pintavesiä 

pääsi rakennuksiin sisään myös suoraan oviaukoista. Alikulkutunnelit täyttyivät vedellä ja 

jakoivat kaupungin liikenteellisesti osittain kahtia, mikä vaikeutti liikkumista. Liikennöinti 

muun muassa keskussairaalaan vaikeutui. Liikennöintiä haittaavasti vettä kertyi alikulku-

tunneleiden lisäksi erityisesti tasaisille kaduille ja katujaksoille. Hälytysajoneuvot käyttivät 

tulvan aikana paikoin kevytväyliä keskussairaalaan mennessään. (Porin kaupunki 2009.) 

 

Porin keskustan ylitti erittäin poikkeuksellinen ja voimakas rankkasade, joka oli suhteelli-

sen kapea (noin 3 km) ja selvärajainen. Sademäärä oli paikoin 100 – 125 mm ja pääosa sa-

teesta tuli kolmen tunnin kuluessa. Kyseisen vuorokausisademäärän toistuvuusaika on Po-

rin seudulla 100 – 300 vuotta, mutta sademäärän kertyminen muutamassa tunnissa tekee 

sadetapahtumasta vieläkin harvinaisemman. (Porin kaupunki 2009.) Samankaltainen tulva 

olisi mahdollinen monessa Suomen kaupungissa, mikäli vastaava rankkasade osuisi kau-

pungin rakennetulle alueelle (Laurila 2014). 

 

Rankkasateen aiheuttamien vahinkojen kokonaissummaksi on arvioitu noin 22 miljoonaa 

euroa. Porin kaupunki maksoi korvauksia 1 miljoonaa euroa ja vakuutusyhtiöt noin 8,2 

miljoonaa euroa. Vahinkoja aiheutui liikenneväylille, sähkö- ja puhelinverkoille, henkilö-

autoille sekä niin kaupungin kuin yksityisten henkilöiden kiinteistöille. (Porin kaupunki 

2009.) Tulvariskien minimoiminen tulisi kaupungille pitkällä aikavälillä kannattavammak-

si ja parantaisi koko kaupungin turvallisuutta ja valmiustasoa. (Laurila 2014.) 
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Rankkasade ja sen nostama tulva toivat esille infrastruktuuriin ja kaupunkirakenteeseen 

liittyviä riskitekijöitä. Sateen poikkeuksellinen voimakkuus antoi mahdollisuuden arvioida 

riskejä, joita ei aiemmin ollut osattu tunnistaa. Parantamistarpeita ilmeni kaavoituksen, 

viemäriverkoston, avo-ojien, pumppaamoiden, liikenneväylien, puistojen ja kiinteistöjen 

osalta. Näiden lisäksi hätäkeskusjärjestelmässä, johtamisessa ja tiedottamisessa todettiin 

olevan kehittämistarvetta. (Porin kaupunki 2009.) 

 

Tulvan jälkeen Porissa on kaavoituksen osalta arvioitu asemakaavojen ajanmukaisuutta ot-

tamalla tulvavaara huomioon. Vanhojen alueiden osalta muutokset ovat koskeneet lähinnä 

avo-ojia, niiden kunnossapitoa sekä joidenkin kuivatuspumppaamojen tehostusta ja sanee-

rausta. (Halminen 2018.) Tärkeimpänä kaavamuutoksilla voidaan kuitenkin ohjata uudis-

rakentamista (Porin kaupunki 2009). Halminen (2018) kertoo, että kaavaehdotuksia katso-

taan Porin Veden osalta hieman eri tavalla kuin ennen tulvaa. Erityisesti ojien luonnollisia 

reittejä halutaan kunnioittaa, ja vesien lammikoinnille halutaan varata riittävästi tilaa. Ra-

kennuskorkeuksien osalta uusien rakennusten jätevesiviemäreiden padotuskorkeus on nyt 

Porissa sama kuin muualla Suomessa hulevesiviemäreissä, eli maan pinta liitoskohdassa + 

0,1 m. Hulevesiviemäreiden osalta padotuskorkeus on maan pinta liitoskohdassa + 0,3 m. 

(Halminen 2018.)  

 

Porin kaupunkitulvan loppuraportissa todettiin (Porin kaupunki 2009), että pienillä pin-

nanmuutoksilla voidaan olennaisesti vaikuttaa pintavesien aiheuttamiin vahinkoihin. Pinta-

vesien hallintaa, eli ohjaamista, keräämistä ja pois johtamista on tästä syystä hyvä arvioida 

laajoina kokonaisuuksina. Näihin asioihin Porissa on kiinnitetty erityistä huomiota kanta-

kaupungin yleiskaavan valmistelun yhteydessä. (Porin kaupunki 2009.) 

 

Vaikka Porin kaupunkitulva oli vahingoiltaan Suomen suurin, ei tulva aiheuttanut ihmis-

henkien menetyksiä eikä isoja onnettomuuksia. Myöskään talousvesi ei saastunut, sillä jä-

tevedenpuhdistamot ja pumppaamot toimivat. Tilanne olisi kuitenkin ollut huomattavasti 

vakavampi, mikäli tulva olisi aiheuttanut laajan ja pitkäaikaisen sähkökatkon. (Porin kau-

punki 2009.) Tällöin pumppaamot olisivat pysähtyneet ja se olisi entisestään pahentanut 

tulvatilannetta.  

 

Porin tulva sijoittui aikaan, jolloin Euroopan Unionin tulvadirektiivi (2007/60/EY) oli vas-

ta tulossa voimaan. Suomen lainsäädäntö ei vielä velvoittanut suunnittelemaan hulevesitul-

vien hallintaa ja kartoittamaan mahdollisia tulvariskejä, eikä niihin sen vuoksi juurikaan 

osattu vielä varautua. Tilanne olisi voinut olla sama monessa Suomen kaupungissa, jos 

harvinainen rankkasade olisi osunut kohdalle. Myrskyjä ja rankkasateita voi tapahtua kai-

kissa kunnissa (Harjanne et al. 2016). Tulvariskisuunnittelu on edennyt paljon vuodesta 

2007, mutta kehitettävää on edelleen.  

 

2.2 Ilmastonmuutoksen vaikutus hulevesisuunnitteluun 

 

Suomi sijaitsee korkeilla leveysasteilla suuren mantereen reunalla. Sijaintinsa vuoksi Suo-

messa on väli-ilmasto, johon kuuluu sekä merellisen että mantereisen ilmaston piirteitä. 

Sää suomessa vaihtelee suuresti riippuen matala- ja korkeapaineiden, sekä ilmavirtausten 

liikkeistä. Erityisesti talvella säätyypit vaihtelevat Suomessa nopeasti, sillä Suomi sijaitsee 

sekä keskileveysasteiden vyöhykkeellä että trooppisten ja polaaristen ilmamassojen raja-
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alueella. Golf-virta ja sen jatkeena oleva Pohjois-Atlantin lämmin merivirta lämmittävät 

Pohjois-Eurooppaa merkittävästi. Lisäksi Suomen ilmastoa lämmittävät sen lukuisat sisä-

vesistöt sekä Itämeri. Näiden yhteisvaikutuksen vuoksi Suomen keskilämpötila on useita 

asteita korkeampi kuin muilla samoilla leveyspiireillä olevilla manneralueilla. Suomessa 

kylmintä on talvisin luoteisessa Lapissa ja lämpimintä on kesäisin manneralueilla. Ko-

vimmat pakkaset Suomessa ovat -50 asteen luokkaa, ja korkeimmat lämpötilat ovat +35 as-

teen tienoilla. Suomen lämpöennätys +37,2 astetta mitattiin heinäkuussa 2010 Joensuun 

lentoasemalla Liperissä. (Ilmasto-opas 2017a.) 

 

Sademäärät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan, mutta keskimääräinen vuotuinen sadanta 

on Suomessa 500 ja 600 millimetrin välillä (Kuva 2). Etelä- ja keskiosissa maata sataa tyy-

pillisesti vuosittain eniten, kun taas Lapissa sataa vähiten. Suurin osa vuotuisesta sademää-

rästä tulee loppukesästä heinä-elokuussa, vaikka sadepäiviä on kesällä kuukautta kohden 

vähiten. Sateet tulevat kesällä voimakkaampina sade- ja ukkoskuuroina kuin muina vuo-

denaikoina ja voivat nostattaa äkisti taajamatulvia. Syksyllä ja talvella sadepäivä on use-

ammin, mutta vuorokautiset sademäärät pienentyvät. Keväällä Suomessa sataa vähiten. 

(Ilmasto-opas 2017a; Ilmatieteen laitos 2016a.) 

 

Kuva 2 Suomen vuoden keskilämpötila (vasen kartta, yksikkönä °C) ja keskimääräinen vuotuinen sade-

määrä (oikea kartta, yksikkönä millimetri) vertailukaudella 1981 - 2010 (Ilmasto-opas 2017a). 

 

Sadeilmaston muutoksia, sekä hieman myös niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia Euroo-

passa ja Suomessa, on käsitelty lukuisissa tutkimuksissa (esim. Ylhäisi et al. 2010; Perrels 

et al. 2010; Lehtonen 2011; Ruosteenoja et al. 2013; IPCC 2013; Ruosteenoja et al. 2016). 

Taajamatulvien taloudelle ja yhteiskunnalle vahingollisten seurausten vuoksi ilmastonmuu-

toksen mahdolliset tulevaisuuden vaikutukset viemärijärjestelmien osalta ovat saaneet 

osakseen kasvavaa huomiota viime vuosikymmeninä (Zhou et al. 2012; Abdellatif et al. 
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2015). Irannezhad et al. (2015) ja Aalto et al. (2016) ovat tutkineet Suomen lämpötilan 

trendejä vuodesta 1961. Irannezhad et al. (2015) arvioi Suomen keskimääräisen päivän 

korkeimman ja alhaisimman lämpötilan nousseen 0.4 ± 0.2 °C aina vuosikymmenen aika-

na, Aalto et al. (2016) taas sai tulokseksi 0.3 ± 0.2 °C. 

 

Ilmastonmuutosten vaikutusten odotetaan Suomessa näkyvän eniten talvi-ilmaston muut-

tumisessa (Ruosteenoja 2016). Lämpötilamuutosten uskotaan Suomessa nousevan enem-

män ja nopeammin kuin maapallolla keskimäärin, ja etenkin talvilämpötilojen odotetaan 

kohoavan. (Ilmasto-opas 2017b) Talvien ennustetaan lauhtuvan ja kesän hellejaksojen 

yleistyvän (MMM 2014). Myös sademäärien ennustetaan kasvavan etenkin talviaikana. 

Sademäärissä tulee olemaan muutoksia myös kesän osalta, sillä rankkasateiden odotetaan 

voimistuvan enemmän kuin keskimääräisten sateiden. Tämä lisää entisestään äkillisten taa-

jamatulvien riskiä. Lisäksi sateettomat jaksot sekä talvella että keväällä tulevat lyhene-

mään. (Ilmasto-opas 2017b.)  

 

Rankkasade- ja taajamatulva-hankkeessa (RATU 2008) arvioitiin ilmastonmuutoksen vai-

kutusta lyhytkestoisiin sateisiin, ja sitä kuinka sateiden vaikutukset näkyvät taajamissa. 

Lehtonen (2011) arvioi työssään, että sadeilmasto on mallien mukaan muuttumassa ääre-

vämmäksi. Tämä johtuu siitä, että ilmakehän kosteussisältö kasvaa ilmaston lämmetessä 

nopeammin kuin haihdunta lisääntyy. Tällöin rankat sateet voimistuvat enemmän kuin mi-

tä sademäärä keskimäärin kasvaa. (Lehtonen 2011.) Tulviminen on osa hydrologista kier-

toa, joten siihen vaikuttaa herkästi ilmastomuuttujiin kohdistuvat muutokset (Käyhkö 

2007). 

 

Vaikutukset ilmastonmuutoksesta tulevat Suomessa näkymään siis erityisesti keskilämpöti-

loissa, sateisuudessa sekä sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja tulvien, lisääntymisessä 

(MMM 2014). Ilmastonmuutoksen ennusteiden mukaan sadanta kasvaisi Suomessa merkit-

tävästi jo noin viidenkymmenen vuoden kuluessa (Aaltonen et al. 2008). Lisääntyvät sa-

demäärät lisäävät vesimääriä ja täten tulvariskejä, sillä tulviminen on herkkä erityisesti sa-

dannan ja sen varastoitumisen vaihteluille (Laurila 2014; Lehtonen 2011; Perrels et al. 

2010; Yle 2017). Ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskunnan haavoittuvuuteen, sillä sään ääri-

ilmiöt voivat vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan toimivuuteen. Kaupunkitulvien määrän 

odotetaan kasvavan, mikä voi johtaa suuriin taloudellisiin vahinkoihin yhteiskunnan kan-

nalta (Silvennoinen et al. 2017). Ratkaisevaa on, kuinka yhteiskunnan toiminnot ja järjes-

telmät pystyvät sopeutumaan vaikutuksiin. Sään ääri-ilmiöihin varautumisessa keskeisessä 

asemassa on riskien tiedostaminen ja niiden hallinta. Hyvällä päätöksenteolla ja suunnitte-

lulla, erityisesti yhdyskuntasuunnittelussa ja pitkäaikaisten rakenteiden suunnittelussa, on 

ääri-ilmiöihin varautumisessa suurta hyötyä. (MMM 2014.)  

 

Kuvassa 3 on esitetty ennustetut sademäärien vuosikeskiarvojen kasvut Suomessa Repre-

sentative Concentration Pathways (RCP) –skenaarioiden mukaan. RCP-skenaariot ovat 

kansainvälisen tiedeyhteisön laatimia ilmastonmuutoksen etenemistä kuvaavia kehityspol-

kuja (MMM 2014). RCP-skenaariot kuvaavat eri tulevaisuuden päästömäärillä tapahtuvia 

muutoksia esimerkiksi lämpötiloissa ja sateissa (Ilmasto-opas 2017b). RCP-skenaariot ei-

vät ole ennusteita, vaan ne kuvaavat ilmaston mahdollisten muutosten laajaa kirjoa (MMM 

2014). Kuviosta näemme, että Suomessa sademäärän vuosikeskiarvo tulee kasvamaan kai-

killa skenaarioilla pitkälti samansuuntaisesti vuoteen 2020 asti. Sen jälkeen RCP8.5-

skenaario (kasvihuonepäästöjen kasvu jatkuu nopeana) eroaa muista skenaarioista ja 2040-

luvusta eteenpäin skenaarioiden väliset erot kasvavat jo merkittävästi.  
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Kuva 3 Sademäärien vuosikeskiarvojen arvioitu kasvu Suomessa RCP-skenaarioiden mukaan (MMM 

2014). 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään, vaikka päästöjen osalta ti-

lannetta saataisiinkin parannettua (Ilmasto-opas 2017b). Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen 

huomioiminen tulee ottaa mukaan pitkän aikavälin päätöksentekoon ja tarkastella toimien 

kustannustehokkuutta. Toimien kustannustehokkuuden arviointi on erityisen haastavaa laa-

joilla taajama-alueilla, joissa on monimutkainen viemäriverkosto ja kaupunkiympäristö 

(Olsen et al. 2015). Tärkeintä ilmastonmuutokseen sopeutuessa on varmistaa yhteiskunnan 

elintärkeiden toimintojen turvaaminen. Sopeutumistoimien suunnitteluun tulee suhtautua 

vakavasti ja huolellisesti (MMM 2014). Suurin osa sopeutumistyöstä tehdään paikallisella 

tasolla (Olsen et al. 2015), joten asiantuntijoiden arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista, 

sekä alueelliset selvitykset tulevat tarpeen. (MMM 2014) Hulevesitulvien osalta tämä tar-

koittaa erityisesti tulvariskien kartoittamista ja hulevesitulvien hallinnan suunnittelua.  

2.3 Ympäristöpolitiikan viitekehys Euroopassa 

 

Euroopan ympäristöpolitiikan osalta on ollut havaittavissa perinteisten hallinnoinnin työka-

lujen suosion laskeminen uusiin hallinnointitoimintatapoihin, kuten alhaalta ylös -

lähestymistapaan, sidosryhmien osallistamiseen ja monitasoiseen rajoja ylittävään koordi-

nointiin verrattuna (Knill 2000). Sen sijaan, että suosittaisiin määräyksiin ja valvontaan pe-

rustuvia ohjaus- ja hallintajärjestelmiä sisältäen tarkkoja faktoihin perustuvia tavoitteita, 

Euroopan ympäristöpolitiikka suosii entistä enemmän uutta hallinnollista lähestymistapaa. 

Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioilta vaaditaan yhä useammin omien suunnitelmien ja oh-

jelmien laatimista, sekä omien tavoitteiden asettamista. Selkeiden yhteisten tavoitteiden 

puuttuminen on herättänyt kritiikkiä muun muassa suunnitelmien laatimiseen kuluvien 

korkeiden kustannusten pelossa. (Heintz et al. 2012.) Systemaattisen ja läpileikkaavan lä-

hestymistavan on kuitenkin arvioitu olevan paras keino vastata kasvaviin ilmastoriskeihin 

(Pringle 2016).  

 

Tulvadirektiivin (2007/60/EY) (kts. luku 2.3.1) ja Suomen tulvariskilain (620/2010) (luku 

2.3.2) mukainen tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi (kts. luku 2.3.3), jot-
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ta jäsenvaltioilla on mahdollisuus kehittää menettelytapojaan ja käytäntöjään tulvariskien 

hallitsemisen suhteen askel askeleelta koko prosessin ajan. Tässä työssä (kuva 5) selvite-

tään prosessin kokemia muutoksia toiselle kierrokselle siirryttäessä erityisesti alustavan ar-

vioinnin osalta.  

 
Kuva 4 Kaavio esittää hulevesien tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisen prosessin, sen taustalla 

vaikuttavat ilmiöt, sekä oleellisimman tietoperustan. Lisäksi kaavio selvittää tämän tutkimuksen sijoittu-

misen prosessin kehittämisen aikajatkumoon. 

2.3.1 Euroopan Unionin tulvadirektiivi 

 

Hulevesitulviin liittyvä lainsäädäntö pohjaa Euroopan unionissa tulvadirektiiviin 

(2007/60/EY), joka otettiin käyttöön vuonna 2007 (Eur-lex 2007). Tulvadirektiivin tarkoi-

tus on ollut luoda viitekehys tulvariskien arviointia ja hallintaa varten Euroopassa (de Moel 

et al. 2009) ja parantaa täten jäsenvaltioiden varautumista tulvimiseen (Käyhkö 2007). Ta-

voitteena on käsitellä tulvien vahingollisia seurauksia Euroopassa yhtenäisellä ja koordi-

noidulla tavalla (Müller 2013) ja vähentää tulvien vahingollisia seurauksia ja pitkäaikaisia 

haittoja ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriselle perinnölle tai taloudelliselle toi-

minnalle. (Heintz et al. 2012). Suomessa tulvadirektiivi on pantu täytäntöön lailla tulvaris-

kien hallinnasta (620/2010) ja sitä täydentävällä asetuksella (VNA 659/2010).  

 

Euroopassa tulvien arvioidaan aiheuttaneen vahinkoja yli 166 miljardin euron edestä vuo-

sina 1980 – 2015 (EEA 2017). Tulvat aiheuttavat suuria vahinkoja etenkin Keski-

Euroopassa (Heintz et al. 2012). Ilmastonmuutoksen on odotettu lisäävän etenkin vesistö-

tulvien todennäköisyyksiä ja laajuutta (Milly et al., 2002; Kundzewicz et al., 2007; Ilmas-

to-opas 2017c), mutta myös sademäärien lisääntymisen myötä hulevesitulvien laajuutta 

(Ilmasto-opas 2013b). Euroopan komissio (EC 2005) arvioi, että direktiiviä edeltävänä ai-

kana vuosien 1998 ja 2004 välillä Euroopassa oli yli sata merkittävää tulvaa, jotka aiheut-

tivat 700 ihmisen kuoleman ja vähintään 25 miljardin euron taloudelliset tappiot. Merkittä-

vien tulvien aiheuttamat vahingot kasvoivat direktiiviä edeltäneiden parinkymmenen vuo-

den aikana (EEA 2017), mikä lisäsi tarvetta tulvien hallinnan kehittämiselle ja yhteiselle 

EU-direktiiville (Orell et al. 2010; Alho et al. 2015). Tulvat aiheuttavat edelleen suuria va-
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hinkoja Euroopassa jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta, minkä arvellaan pääasiassa 

johtuvan väestönkasvusta, taloudellisesta vauraudesta ja tulvavaaralle alttiiden alueiden 

kehityksestä, mutta myös voimakkaiden sateiden lisääntymisestä osassa Eurooppaa (Feyen 

et a. 2012; IPCC 2013; EEA 2017). On näyttöä siitä, että joissakin tapauksissa parannettu 

tulvatorjunta ja tulvien ennaltaehkäisy ovat auttaneet tulvavahingoista johtuvien tappioiden 

vähentämisessä (Thieken et al. 2016). 

 

Yleinen toimintatapa ennen tulvadirektiiviä oli reagoida tulvien aiheuttamiin vahinkoihin 

vasta kun vahinkoja oli jo tapahtunut. Tulviin varauduttiin ensisijaisesti alueilla, joissa tul-

via oli jo ennestään esiintynyt. Lisäksi tulvilta suojautumiseen käytettiin pääasiassa alueel-

lista suunnittelua ja rakenteellisia menetelmiä. Hallinnollisten tai maantieteellisten rajojen 

yli ulottuvassa yhteistyössä ja tiedonannossa oli suuria puutteita. Vallinneiden sosioeko-

nomisten kehityssuuntien ja maankäytön suunnittelun toimintaperiaatteiden vuoksi tulva-

riskien arvioiminen jäi monilla alueilla lähes kokonaan huomioitta. (Heintz et. al 2012; 

EEA et al. 2008.) 

 

Kasvaviin tulvien aiheuttamiin vahinkoihin päätettiin Euroopassa reagoida tulvadirektiivin 

avulla. Tavoitteena on käsitellä tulvien negatiivisia vaikutuksia koordinoidusti ja yhden-

mukaisesti koko Euroopan tasolla. (Müller 2013.) Tulvadirektiivissä nimetään jäsenvalti-

oiden velvollisuudet tulvariskien hallintaan liittyen, mutta jokainen jäsenvaltio saa soveltaa 

direktiiviä noudattavan lainsäädännön ja toimivaltaiset viranomaiset omaan jo olemassa 

olevaan lainsäädäntöönsä ja toimintaansa sopiviksi. (Eur-Lex 2007.) Direktiivi toimii oh-

jaavana käsitteenä (Heintz et al. 2012). Direktiivissä linjataan tulviin varautumisen periaat-

teet, ja se velvoittaa jäsenvaltiot laatimaan mallinnukseen perustuvia ennustettavia kartta-

esityksiä tärkeimmistä tulvavaara-alueista, niiden suurista tulvista ja mahdollisista riskeis-

tä. Jokainen jäsenvaltio saa kuitenkin päättää itse minkälaisia karttaesityksiä laatii ja mistä 

tulvista. Jäsenvaltioiden lähestymistavat tulvadirektiivin täytäntöönpanoon ovat monipuo-

linen kirjo erilaisia menetelmiä ja periaatteita riippuen jäsenvaltion yksilöllisistä ominai-

suuksista liittyen kapasiteettiin, aineistoihin, tunnistettuihin riskeihin ja lainsäädäntöön (EC 

2016).  

 

Tulvariski määritellään EU:n tulvadirektiivissä (2007/60/EY) tulvan esiintymisen todennä-

köisyyden ja tulvan johdosta ihmisen terveydelle, ympäristölle, infrastruktuurille, kulttuu-

riperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seurauk-

sien yhdistelmänä. (Eur-Lex 2007.) Näitä tulvien vahingollisia vaikutuksia halutaan vähen-

tää, mutta ei pyrkimällä eroon tulvista, vaan hallitsemalla esiintyviä tulvia ja niiden riskejä 

ennakoimalla tulvatapahtumia (Heintz et al. 2012). Tätä toimintatapaa kutsutaan ris-

kinäkökulmaksi (kts. luku 2.3.1.1). Koska direktiivi tarjoaa jäsenvaltioille vapauden sen 

tulkitsemiselle ja soveltamiselle, riippuu kuitenkin jäsenvaltion jo olemassa olevasta lain-

säädännöstä ja päättäjien mielipiteistä, kuinka tehokkaasti direktiivin mukaisten tulvaris-

kien hallintasuunnitelmien tekeminen noudattaa riskinäkökulman periaatteita. Päättäjien 

keskuudessa ilmenee usein haluttomuutta suurin muutoksiin totuttujen toimintatapojen ja 

prosessien osalta. Tästä huolimatta tulvadirektiivin täytäntöönpano väistämättä muutti ta-

paa, jolla tulvariskejä tarkastellaan ja käsitellään. Direktiivi toi esille riskinäkökulman mu-

kaisia ajatuksia ja oli askel kohti riskien hallitsemisen kulttuuria. (Heintz et al. 2012.) 

 

Direktiivin jäsenvaltioille suoma tulkinnanvapaus, sen rajoitetut vaatimukset ja abstraktit 

tavoitteet ovat samaan aikaa sekä heikkous että vahvuus. Tulkinnanvapaus saattaa johtaa 



25 

 

ristiriitaisiin tietoihin valtioiden raja-alueilla, mutta samalla luo mahdollisuuden kehittää 

strategioita jotka sopivat juuri kyseisen alueen tai valtion olosuhteisiin. 

2.3.1.1 Lähestymistapana riskinäkökulma 

 

Turvallisuus ja riskien hallinta ovat kaksi eri lähestymistapaa tulvia kohtaan. Müller (2013) 

kuvailee artikkelissaan, kuinka tulvien suhteen kansainvälisellä tasolla vallalla ollut turval-

lisuusnäkökulma (security approach) on väistymässä riskinäkökulman (risk approach) tiel-

tä. Euroopassa muutoksia tulviin suhtautumisen ajatusmalleissa voidaan huomata erityises-

ti tulvadirektiivin myötä. Aikaisemmin tulviin oli tapana suhtautua tulvasuojelun mukai-

sesti turvallisuuden varmistamisen kannalta pyrkien reagoimaan jo olemassa oleviin on-

gelmiin (Klijn 2008). Tulvimisen ongelmia pyrittiin korjaamaan siellä missä ongelmia syn-

tyi (Müller 2013). Müller (2013) kutsuu tätä turvallisuus-näkökulmaksi. Tulvadirektiivin 

viitekehyksessä tulvariskejä pyritään kuitenkin ennakoimaan ja hallitsemaan kokonaisval-

taisesti jo ennen tulvavahinkojen tapahtumista (Klijn 2008). Tämä toiminta on riski-

näkökulman mukaista (Müller 2013). Riskinäkökulman mukaisessa riskien hallitsemisen 

kulttuurissa tulviin sopeudutaan, tulvien riskejä pyritään ennakoimaan, ja sitä myöten hal-

litsemaan tulvien aiheuttamia vahinkoja. Riskinäkökulmassa vältellään tapahtumavetoista 

toimintatapaa ja pyritään hallitsemaan riskejä ennen kuin tulvavahinkoja on tapahtunut. 

(Heintz et al. 2012; Müller 2013.) 

 

Tulvadirektiivi on auttanut muovaamaan ajatusmalleissa tapahtuvaa muutosta, sillä direk-

tiivin mukaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen ja direktiivin soveltaminen 

omaan lainsäädäntöön on muuttanut tapaa, jolla tulvariskejä tarkastellaan ja käsitellään 

EU:n jäsenvaltioissa. Tulviin halutaan sopeutua ja ajatuksena on että tulvat voivat tulvia 

siellä, missä ne eivät aiheuta haittaa tai vaaraa. Tavoitteena on suojata yhteiskuntaa ja sen 

jäseniä tulvien vaaroilta, eli harjoittaa tulvasuojelua. (Heintz et al. 2012.) Tulvasuojelun 

tavoitteena on estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja rakenteilla ja toimenpiteillä, 

kuten penkereillä, ruoppauksella, perkauksella, kiinteistökohtaisilla suojauksilla, oikaisu-

uomilla, tulvauomilla sekä teiden korottamisella (Verta et al. 2010; Sänkiaho & Sillanpää 

2012).  

 

Taulukko 3 havainnollistaa riski- ja turvallisuus-näkökulman pääpiirteitä ja taulukosta on 

mahdollista tarkastella näkökulmien eroja päämäärän, terminologian, skenaarioiden, tehty-

jen toimenpiteiden, mukana olevien osapuolten, alueellisen keskittymän sekä ajan osalta. 

Yksi selvä turvallisuus-näkökulman piirre on hierarkinen suunnittelusysteemi, jossa ei ole 

sijaa monialaiselle yhteistyölle ja koordinoinnille. Toinen turvallisuus-näkökulman heik-

kous on puuttuva rajoja ylittävä yhteistyö ja koordinointi, joka aiheuttaa helposti konflikte-

ja valuma-alueen eri osien välille. Turvallisuusnäkökulman alueellinen keskittymä on hy-

vin paikallinen. Ongelmia korjataan siellä missä niitä syntyy välittämättä siitä lisäävätkö 

käytetyt menetelmät tulvariskejä jollakin muulla alueella. Lisäksi, monilla valuma-alueilla 

päätöksenteko perustuu pitkälti tapahtumiin ja toteutuneisiin tulviin. Suurien tulvien jäl-

keen saatetaan tehdä hätiköityjä päätöksiä, joilla on ajallisesti pitkät vaikutukset. (Heintz et 

al. 2012.) 
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Taulukko 3 Riski- ja turvallisuusnäkökulman eroja (Heintz et al. 2012). 

Ominaisuus Turvallisuusnäkökulma Riskinäkökulma 

Tavoite Suojelu tulvien aiheuttamilta uhil-

ta  

Kehittää strategia tulvariskin hal-

lintaan, määrittää hyväksyttävä 

riskin taso 

Terminologia Vaara, uhka, turvallisuus, suojelu Riski, jäännösriski, riskiarviointi, 

riskinhallinta 

Skenaario Keskisuuren todennäköisyyden 

tulvatapahtuma suojelun normaa-

litasona 

Korkean, keskisuuren ja matalan 

todennäköisyyden tulvat, suojelun 

tason prioriteetit 

Toimenpiteet Keskittyy rakenteellisiin mene-

telmiin 

Yhdistelmä rakenteellisia ja ei-

rakenteellisia menetelmiä 

Asianosaiset Alakohtainen suunnittelu (vesivi-

ranomainen), ylhäältä alas, täytän-

töönpanossa aukkoja 

Monitieteellinen, alhaalta ylös 

suuntautuvia tekijöitä 

Alueellinen keskittymä Paikallisia ratkaisuja paikallisiin 

ongelmiin, suuntautuu hallinnol-

listen rajojen sisälle 

Yli hallinnollisten rajojen, valu-

ma-alueiden mukaan 

Aika Lyhyen ajan ratkaisuja, tapahtu-

malähtöinen, ”yritys ja erehdys” 

Keskipitkän/pitkän ajan ratkaisu-

ja, ehkäisy, säännöllinen tarkistus 

 

 

Muutokset ovat yleensä hitaita, eikä kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäisen kierroksen arvi-

ointeja ja tulvariskien hallintasuunnitelmia tehty noudattaen täysin riskinäkökulman piirtei-

tä. Tulvadirektiivin mukainen tulvariskien hallinta on kuitenkin jatkuva prosessi, joka tar-

kistetaan kuuden vuoden välein ja joka antaa näin ollen jäsenvaltioille mahdollisuuden siir-

tyä hitaasti kohti riskinäkökulman mukaista riskien hallinnan kulttuuria. Riskinäkökulman 

mukaiset käytännöt kuten systemaattinen riskien kartoittaminen, kokonaisvaltaiset toimen-

piteet ja kiinnostuneiden tahojen intensiivinen osallistaminen ovat arvokas täydennys jo 

olemassa oleviin käytäntöihin. (Heintz et al. 2012.) 

 

2.3.2 Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö Suomessa 

 

Suomessa hulevesiin liittyvä lainsäädäntö uudistui vuonna 2014, kun maankäyttö- ja ra-

kennuslakiin (MRL, 132/1999) lisättiin uusi luku 13a, jossa säädetään hulevesien hallin-

nasta. Hulevesien hallinta siirrettiin vesihuoltolain alaisuudesta MRL:iin, sillä hulevesien 

hallinnan tärkeimpänä keinona nähdään nykyään maankäyttö ja kaavoitus (Turun kaupunki 

2016a). Hulevesien hallintaan kuuluu toimenpiteitä liittyen hulevesien imeyttämiseen, vii-

vyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn. Nämä toimenpiteet ovat muuttu-

neen lainsäädännön myötä kuntien vastuulla. MRL:n mukaan tarkoitus on kehittää huleve-

sien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, eli tavoitteena on ottaa tul-

variskit huomioon maankäytön suunnittelussa. Lisäksi tarkoitus on edistää luopumista hu-

levesien johtamisesta jätevesiviemäriin, ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja ja vahinko-

ja, sekä imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla. (MRL 2014.) Tämä ke-

hityssuunta vaikuttaa positiivisesti myös pohjavesiin, sillä sadannan johtaminen pois syn-

typaikaltaan vaikuttaa pohjavedenkorkeuteen alentavasti. Pohjavesivarojen väheneminen 
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voi aiheuttaa puupaaluvaraisille rakennuksille vaurioita ja pohjaveden laadun heikkenemis-

tä. (Turun kaupunki 2016a.) 

 

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) tulivat voi-

maan kesällä 2010. Niiden mukaan hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, ja sitä myö-

tä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tekeminen on kunnan vastuulla. Hulevesitulva-

riskien hallinnan suunnitteluun (luku 2.3.3) sisältyy hulevesitulvista aiheutuvien tulvaris-

kien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulva-

riskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittäville 

riskialueille. (Finlex 2010a; Finlex 2010b.) Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädän-

nöllä toimeenpannaan EU:n tulvadirektiivi ja tavoitteena on edistää tulviin varautumista, 

pyrkiä vähentämään tulvariskejä sekä ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia 

seurauksia. Lainsäädännön ohjaama suunnittelujärjestelmä koskee ainoastaan yleiseltä 

kannalta merkittäviä tulvia. (Suomen Kuntaliitto 2011.)  

 

Kuntien tulee tarkistaa ensimmäisen kerran vuonna 2011 tehty alustava hulevesitulvaris-

kien arviointi vuoden 2018 loppuun mennessä, ja toimittaa päätöspöytäkirjaote sekä tar-

peelliset asiakirjat paikalliselle Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselle (ELY-

keskukselle). Kuinka kunnat arvioinnin suorittavat on heistä itsestään kiinni. Suomen Kun-

taliitto ja Suomen Ympäristökeskus tarjoavat tukea, ohjeita ja tietoa arvioinnin tekemistä 

varten. (Suomen Kuntaliitto 2018.) 

 

2.3.3 Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi 

 

Tulvadirektiivin mukainen tulvariskien hallintaprosessi (Kuva 6) sisältää kolme vaihetta 

(Eur-Lex 2007). Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan kokonaisvaltaisesti tulvien aiheuttamia 

mahdollisia seurauksia, eli tehdään riskianalyysi (Müller 2013). Lain (620/2010) mukaan 

alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä 

saatavissa olevan tiedon perusteella. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös ilmaston 

muuttuminen pitkällä aikavälillä. Alustavan arvioinnin on tarkoitus olla karkea arviointi, 

jossa tunnistetaan mahdollisia merkittäviä tulvariskialueita, eli alueita, joille tulisi laatia 

tarkempia riskiselvityksiä (Suomen Kuntaliitto 2018). 
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Kuva 5 Tulvariskien hallinnan askeleet tulvadirektiivin (2007/60/EY) ja tulvariskilain (620/2010) mukai-

sesti. Suunnitteluprosessissa on kolme askelta, joista ensimmäinen tulee saada valmiiksi 22.12.2018 men-

nessä. (Eur-Lex 2007; Finlex 2010a; Suomen Kuntaliitto 2018; Heintz et al. 2012.) 

 

Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessin toisessa vaiheessa riskiä arvioidaan, eli merkit-

täville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat. Riskien arvioinnin perus-

teella valmistellaan kolmannessa vaiheessa tulvariskien hallintasuunnitelmat tavoitteineen 

ja toimenpiteineen, ja otetaan käyttöön parhaiten sopivat riskien hallintamenetelmät (Eur-

Lex 2007; Müller 2013; Suomen Kuntaliitto 2018). 

2.3.3.1 Hulevesitulvariskien alustava arviointi 

 

Hulevesitulvariskien alustavassa arvioinnissa tavoitteena on selvittää alueet, joilla tulvaris-

ki on merkittävä eli joilla tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa (EC 2016; Ympäris-

töhallinto 2016a; Suomen Kuntaliitto 2018). Alustava arviointi luo pohjan tulvariskien hal-

linnan suunnittelulle (Ympäristöhallinto 2017a; Suomen Kuntaliitto 2018). Hulevesitulvien 

arvioinnissa otetaan huomioon sekä sateista aiheutuvat tulvat rakennetuilla alueilla että ve-

sistöä pienempien uomien (oja, noro, alle 10 km2:n valuma-alue) tulviminen (Turun kau-

punki 2011). Koska tulvariskien hallintatoimenpiteitä ei ole kustannustehokasta, eikä edes 

mahdollista, suorittaa kaikkialla samaan aikaan, pyritään tässä tulvariskien hallinnan suun-

nittelun ensimmäisessä vaiheessa määrittämään alueet, joilla tulvariskit ovat suurimpia ja 

jotka vaativat täten tarkempaa tarkastelua (de Moel et al. 2009).  

 

Tulvariskien alustava arviointi tulee suorittaa perustuen jo saatavilla oleviin tai helposti 

saatavissa oleviin tietoihin (Suomen Kuntaliitto 2018; Müller 2013; Finlex 2010a). Näitä 

ovat esimerkiksi tutkimukset pitkän aikavälin kehityssuunnista kuten väestökehityksestä, 

tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulvatapahtumiin, kartat vesistöalueista, topografi-

asta ja maankäytöstä, aiemmin tapahtuneiden tulvien tiedot, hydrologiset ja muut tulva-

alueita koskevat tekniset tiedot, nykyiset tulvanhallinnan infrastruktuurit, sekä suojattavan 

omaisuuden haavoittuvuus. (Müller 2013) Alustavan arvioinnin yhteydessä ei siis tehdä 

laajoja uusia selvityksiä, vaan tarkoituksena on käyttää jo olemassa olevaa tietoa.  
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Tulvariskien hallintaa koskevan asetuksen (659/2010) mukaan hulevesitulvariskien alusta-

van arvioinnin tulee sisältää soveltuvin osin, mitä 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään: ”2) 

kuvaus aikaisemmin esiintyneistä tulvista, niiden laajuudesta sekä niistä mahdollisesti ai-

heutuneista tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoite-

tuista vahingollisista seurauksista, jos samankaltaisia tulvia ja niistä aiheutuvia vahingolli-

sia seurauksia voidaan pitää mahdollisina; 3) arvio tulevaisuudessa mahdollisesti esiinty-

vien tulvien peittävyydestä ja tulvista aiheutuvista 2 kohdassa tarkoitetuista vahingollisista 

seurauksista.” (Finlex 2010b; SYKE 2011.) 

 

Paikallinen asiantuntijuus on tärkeä osa alustavaa hulevesien tulvariskiarviointia (EC 

2016), sillä hulevesitulvariskien merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon lain 

620/2010 8 §:ssä esitetyt yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset, joita ovat: va-

hingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, välttämättömyyspalvelun, ku-

ten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan 

pitkäaikainen keskeytyminen, yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen 

toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen, pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seu-

raus ympäristölle tai korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. (Finlex 2010a; 

Ympäristöhallinto 2014a) Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös 

tulvan todennäköisyys ja alueelliset ja paikalliset olosuhteet (Finlex 2010a). Alustavan ar-

vioinnin tulokset ja niistä tehty raportti tulee kunnan toimittaa Suomen Ympäristökeskuk-

selle, joka raportoi tiedot eteenpäin EU-komissiolle (SYKE 2011).  

 

2.3.3.2 Tulvavaara- ja tulvariskikartat 

 

Mikäli alustavan arvioinnin perusteella löytyy merkittäviä tulvariskialueita, suoritetaan 

tulvavaara- ja tulvariskikartoitus (Ympäristöhallinto 2016a). De Moel et al. (2009) toteaa 

tutkimuksessaan, että tulvadirektiivin yksi suuritöisin kohta jäsenvaltioille on tulvavaara- 

ja tulvariskialueiden kartoittaminen. Ne ovat kuitenkin tärkeitä, sillä tulvavaara- ja tulva-

riskikartoilla pystytään parantamaan yhteiskunnan varautumista tulvimiseen. Tulvavaara-

kartat kertovat tulvan laajuudesta ja syvyydestä eri toistumisajoilla, useimmiten digitaali-

sen korkeusmallin ja vedenkorkeustiedon avulla. Tulvariskikartat taas kuvaavat vahinkoja 

suhteellisella asteikolla ja niiden tulisi antaa realistinen arvio erikokoisten tulvien aiheut-

tamista vahingoista. (Alho et al. 2008; Ympäristöhallinto 2014b; Sane et al. 2006.)  

 

Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja on monia erilaisia niiden esittämän tiedon mukaan. Eu-

roopassa yleisimmin laadittu tulvavaarakartta on tulvan laajuutta kuvaava kartta. Karttaa 

saatetaan usein täydentää tiedoilla tulvan syvyydestä, nopeudesta ja virtauksista. (de Moel 

et al. 2009.) Valtiot käyttävät tulvakarttoja enimmäkseen hätätilanteisiin varautumista var-

ten, sekä maankäytön suunnittelua varten.  

 

Maankäytön suunnittelua tehdään tulvien suhteen Euroopassa kahdesta lähtökohdasta. 

Tulvakartat ovat joko ohjeellisia tai lakiin sidottuja. Tulvakarttoja käytetään suunnittelun 

lisäksi välillä myös informoimiseen. Euroopassa osa jäsenvaltioista on tehnyt tulvakartois-

ta julkisia, jolloin asukkaat voivat tarkastella mahdollisia tulvariskejä. (de Moel et al. 

2009.) Tässä pitää ottaa huomioon se, että etenkin hulevesien tulvakarttoja laadittaessa 

mahdollisiin tulviin vaikuttaa niin monta parametria etteivät kartat ole täysin luotettavia. 

Väärinymmärrysten välttämiseksi valtioiden ja kuntien täytyy harkita, minkälaisia tulva-

karttoja asukkaiden nähtäville laitetaan. (Räisänen 2018.)  
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Laadittujen karttojen tulisi mahdollisista virheistä huolimatta olla riittävän luotettavia ja 

tarkkoja palvellakseen erilaisia toimijoita pitkäjänteisestä kaavoittamisesta operatiiviseen 

pelastustyöhön. Alueiden kaavoitusta ja tulvariskien hallintaa varten on tärkeää ymmärtää, 

syntyvätkö suurimmat vahingot pitkällä aikajänteellä harvoin tapahtuvien suurtulvien vai 

usein toistuvien normaalitulvien aiheuttamina. (Käyhkö 2007.) Tämä tieto saadaan osittain 

jo alustavan arvioinnin perusteella, jolloin kartat voidaan laatia alueen kannalta olennaisille 

toistuvuuksille, mikä taas edesauttaa päättämään eri alueiden kannalta parhaat tulvien hal-

lintakeinot.  

 

Kun tulvavaarakartta yhdistetään tietoon tulvan aiheuttamista seurauksista, voidaan tehdä 

tulvariskikarttoja (Kuva 7) (de Moel et al. 2009). Tulvariski on siis 1) tulvan todennäköi-

syyden (vaara) ja 2) tulvan seurauksien yhtälö (EC 2016). Tulvariskikartat tehdään tutki-

malla tulvavaarakarttojen avulla mahdollisia vahinkoja ja haavoittuvuuksia. Tulvariskikar-

tat ovat usein kvalitatiivisia, sillä suurin osa haavoittuvuutta kuvaavista indikaattoreista 

ovat kvalitatiivisia. Taloudellista vahinkoa voidaan kuvata myös kvantitatiivisesti. (de 

Moel et al. 2009.) 

 

Kuva 7 havainnollistaa tulvavaara- ja tulvariskikarttojen eroja. Tulvariskikartat eivät ole 

yhtä homogeenisia kuin tulvavaarakartat eivätkä siksi ole helposti vertailtavissa. Tulvan 

seurauksia voidaan kuvata hyvin monilla eri indikaattoreilla, kun taas tulvavaarakartoissa 

tulvaa kuvataan yleensä laajuuden ja syvyyden mukaan. Tulvariskikarttoja voidaan tehdä 

tulvavaarakarttojen pohjalta moniin eri tarkoituksiin tarpeiden mukaan, kun indikaattorit 

valitaan tapauskohtaisesti. Tulvariskikartat tarkastelevat usein asukkaiden määrää, talou-

dellisia toimintoja, kulttuuriperintöä, sekä luonnonsuojelualueita (de Moel et al. 2009; 

Ympäristöhallinto 2016b). Esimerkiksi evakuointisuunnitelmia varten on tärkeää ottaa 

huomioon asukastiheys, kun taas vakuutusyhtiöitä kiinnostaa vakuutettujen omistusten 

mahdolliset tulvavahingot (de Moel et al. 2009). 

 

 
Kuva 6 Käsitteelliset puitteet tulvavaarojen ja tulvariskien laskemista varten (englanniksi). Kyseessä on 

hypoteettinen tilanne. Keltainen väri kuvastaa alhaista vaaraa, oranssi kohtalaista vaaraa ja punainen 

korkeaa vaaraa. (de Moel et al. 2009.) 

 

Direktiivin suomien vapauksien vuoksi sen täytäntöönpano jäsenvaltioiden välillä vaihte-

lee, sillä jo olemassa oleva lainsäädäntö ja toimivaltaisten viranomaisten organisaatiora-
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kenne ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Lisäksi tulvavaarakartoissa tulvan merkittä-

vyyttä voidaan arvioida monilla eri parametreilla, ja tuloksena on monia erilaisia tulvaris-

kikarttoja eri jäsenvaltioissa. (Heintz et al. 2012.) Tämän vuoksi jäsenvaltioiden käyttämiä 

menetelmiä ja luotuja karttoja ei voi sellaisenaan hyödyntää toisissa maissa. Kolmas direk-

tiivin vaihe on laatia tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmien tulee sisältää 

tavoitteet ja toimenpiteet eriteltyinä vastuussa oleville tahoille. Tämä prosessi toistetaan ja 

jokainen direktiivin vaihe tarkistetaan kuuden vuoden välein (Ympäristöhallinto 2016a; 

Eur-Lex 2007), jotta tulvariskien hallintasuunnitelmat voidaan päivittää, sillä tulvariski ei 

ole vakio (de Moel et al. 2009). 

 

Tulvadirektiivi tai Suomen laki ei edellytä tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimista mi-

käli alustavan arvioinnin perusteella ei löydy merkittäviä tulvariskialueita (Eur-Lex 2007; 

Finlex 2010a). Ensimmäisellä tulvariskien hallinnan suunnittelukierroksella vuonna 2011 

tehtyjen alustavien hulevesien tulvariskiarviointien mukaan yksikään kunta Suomessa ei 

nimennyt merkittävää hulevesitulvariskialuetta. Lainsäädännön tarkoittamien hulevesitul-

vakarttojen ja -hallintasuunnitelmien laatimisesta tai hyödyntämisestä ei täten ole vielä ko-

kemuksia. (Suomen Kuntaliitto 2018.) Kunnat ovat kuitenkin voineet toteuttaa hulevesitul-

variskien hallinnan suunnittelua omatoimisesti lainsäädännön ulkopuolella. 
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3 Tutkimusalue 
 

Tutkimus käsittää Turun kaupungin koko alueen (Kuva 8), johon kuuluu 87 kaupungin-

osaa. Työn selvitysalue on siten huomattavan laaja. Kaupungin kokonaispinta-ala on 

306,36 km2, josta maata on 245,67 km2, sisävesialueita 3,45 km2 ja loput 57,24 km2 meri-

vesialueita (Turun kaupunki 2017a). Turku sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Suo-

men lounaisrannikolla ja Turussa on 188 971 asukasta (Turun kaupunki 2017d). Turku on 

Suomen kuudenneksi suurin kunta (Valtiovarainministeriö 2017). 

 

 
Kuva 7 Tutkimusalue eli Turun kunta rajattuna (Turun kaupunki 2018). 

 

Turun kunnan rajanaapureita ovat Aura, Lieto, Kaarina, Naantali, Raisio, Rusko, Masku, 

Mynämäki, Nousiainen, Parainen, sekä Pöytyä. Raision ja Kaarinan kanssa Turku tekee 

yhteistyötä hulevesien hallintaan liittyen (Turun kaupunki 2014a). Pöytyän, Mynämäen, 

Maskun ja Nousiaisten kanssa Turulla on rajaa vain yhdessä pisteessä Kuhankuonon raja-

kivellä, joka on Turun pohjoisin kohta. Turun pituus on pohjoisimmasta pisteestä eteläi-

simpään pisteeseen 45 km, mutta leveydeltään Turku on suurimmillaan vain 15 km. Taa-

jama-alueet painottuvat pohjoiseteläsuunnassa  kunnan keskelle lähelle merta. Turun alue 

jatkuu pohjoiseen pitkänä kapeana kiilana, mutta tämä alue on enimmäkseen peltoa ja met-

sää. Etelä- ja lounaisosissa Turku koostuu saarista, joista isoimmat ovat Ruissalo, Hirven-

salo, Kakskerta ja Satava. Näistä eniten asukkaita on Hirvensalossa. Muissa saarissa ei juu-

rikaan ole rakennettuja alueita.  
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Turun keskusta sijaitsee meren rannalla Aurajoen suulla. Aurajoki virtaa koko Turun kes-

kustan läpi, ja se on Varsinais-Suomen suurimpia jokia. Keskustassa on runsaasti pinnoi-

tettua aluetta, jolloin muun muassa hulevesien imeyttäminen on hankalaa. Puistoalueita lu-

kuun ottamatta iso osa keskustan alueesta on vettä läpäisemätöntä päällystettyä pintaa. Au-

rajoen eteläisellä puolella sijaitsee kolme korkeaa mäkeä: Vartiovuori, Samppalinnanpuisto 

ja Urheilupuisto. Nämä alueet ovat enimmäkseen puistomaista metsää. 

 

Alustavan arvioinnin kannalta keskeisimmät kohteet ovat taajama- sekä keskusta-alueet 

Turussa (Kuva 9). Arviointialue rajautuu etelässä mereen. Korkeuserot vaihtelevat meren-

pinnasta noin 90 metriin. Turun alueen halki kulkee Aurajoen lisäksi kolme muuta jokea: 

Piuhanoja, Ruskonjoki, jonka nimi vaihtuu kuntien rajalla Raisionjoeksi, ja Paattistenjoki. 

Alueen muut uomat ovat joko puroja tai noroja. Nämä kaikki muodostavat Turun alueelle 

alavia laaksoja. (Turun kaupunki 2014a.)  

 

 
Kuva 8 Turun keskusta- ja taajama-alueet sijoittuvat pääasiassa kunnan keskiosiin rajautuen etelässä me-

reen.  

 

Maaperä Turun seudulla on pääosin kalliota ja savea, mikä osaltaan hankaloittaa huleve-

sien hallintaa. Tällaiset alueet eivät sovellu hulevesien imeyttämiseen, vaan hulevesiä tulee 

viivyttää muilla menetelmillä. (Turun kaupunki 2014a.) Lisäksi meritulva-alueiden lähei-

syyteen sijoittuvat alueet ovat ongelmallisia, sillä merenpinnan korkeus vaikuttaa hulevesi-

verkostojen toimivuuteen. Alavilla alueilla putkikokojen täytyy olla suuria, sillä viettokal-

tevuudet jäävät pieniksi. Tulvia hallitaan parhaiten lisäämällä viivytystä valuma-alueen 

latvaosiin. (Turun kaupunki 2014a.)  
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3.1 Turun erityispiirteet 

 

Turussa haasteita hulevesien hallinnalle aiheuttaa erityisesti savinen ja kallioinen maaperä 

(Liite 1), joihin hulevesiä on hankala imeyttää. Lisäksi Turun alavilla alueilla merivesitul-

vien ja hulevesitulvien yhteisvaikutukset saavat välillä aikaan laajoja kaupunkitulvia, mikä 

luo merkittävän konkreettisen haasteen hulevesien hallintaan liittyen. (Turun kaupunki 

2016.) Läheisten vesistöjen vesitilanne ei yleensä vaikuta hulevesitulvan syntyyn, ellei ky-

seessä ole avo-ojien ja viemäreiden purkuvesistö, jossa olisi samanaikaisesti niin harvinai-

sen korkea tulva, että se vaikeuttaa viemäristön ja ojien purkukykyä (Ollila 2000). Turussa 

meriveden pinnan korkeudella on vaikutusta putkien täyttöasteeseen ja veden virtausno-

peuteen (Turun kaupunki 2014a).  

 

Meriveden korkeus vaikuttaa Turussa suoraan hulevesiverkoston kapasiteettiin, sillä meren 

lähellä alavasta maastosta johtuen verkoston alaosa saatetaan joutua sijoittamaan meren-

pinnan alapuolelle, jolloin virtaama on riippuvainen purkuvesistön vedenpinnan tasosta 

(Leino 2013; Turun kaupunki 2014a). Hulevesiverkosto sijoitetaan yleisesti yli metrin sy-

vyyteen maanpinnasta (Turun kaupunki 2014a). Riittävän korkealle noustessaan merivesi 

voi päästä viemärin kautta jopa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle saakka. Tä-

män vuoksi korkean merenpinnan aikaan puhdistamolle tuleva vesimäärä saattaa kasvaa, 

vaikka samaan aikaan ei sataisikaan. (Leino 2013.) Käytännössä hulevesiverkoston ala-

osassa on siis aina jonkin verran sekä merivettä että puhdistettua jätevettä. 

 

Tämän lisäksi Turussa haasteena ovat pienempialaiset hulevesitulvat, hulevesiä vastaanot-

tavien vesistöjen riittävän hyvän tilan turvaaminen ja viemäriverkostoon pääsevien huleve-

sien aiheuttama jäteveden puhdistustehon heikkeneminen sekä ohitusjuoksut viemäriver-

kostossa. (Turun Vesihuolto 2017; Turun kaupunki 2016a.) Tavoitteena Turussa on vähen-

tää viemäriverkostoon pääsevien hulevesien määrää ja erillisviemäröintiä edistetäänkin jat-

kuvasti (Leino 2017, s. 69). 

 

Hulevesiin tulee siis Turussa kiinnittää erityisesti huomiota niillä alueilla, joissa on savinen 

ja kallioinen maaperä, meritulva-alueita, alavia alueita tai ongelmia nykyisen hulevesiver-

koston kapasiteetin kanssa. Hulevesien johtamista viemäreissä tulee Turussa välttää erityi-

sesti alavilla alueilla.  

 

3.1.1 Haavoittuvat kohteet 

 

Haavoittuvia kohteita Turun alueella hulevesitulvien osalta ovat tulva-alueella asuvat ihmi-

set, vaikeasti evakuoitavat kohteet (sairaalat, vanhainkodit, koulut), jätevedenpuhdistamot 

ja -pumppaamot, elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat, lentoasemat, voimalaitokset, tie-

toliikenteen rakennukset, katkeavat tiet, kadut ja rautatiet, ympäristölupavelvolliset koh-

teet, muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö ja kirjastot, arkistot sekä museot.  

 

Vaikeasti evakuoitavia kohteita Turussa ovat terveydenhuoltorakennukset (sairaalat, ter-

veyskeskukset ja neuvolat), huoltolaitosrakennukset (vanhainkodit, lastenkodit, palveluta-

lot ja ryhmäkodit), koulut (alakoulut, yläkoulut ja lukiot) sekä päiväkodit. Turun seudulta 

nämä on koottu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4 Turussa sijaitsevat terveydenhuoltorakennukset, huoltolaitosrakennukset, oppilaitokset sekä 

päiväkodit (Lounaistieto 2018). 

Vaikeasti evakuoitava kohde  Määrä Turussa [kpl] 

Sairaala 14 

Kunnallinen terveyskeskus 17 

Yksityinen sairaala 4 

Neuvola 16 

Vanhainkoti 17 

Lastenkoti 10 

Palvelutalo tai ryhmäkoti 46 

Päiväkoti 110 

Alakoulu 36 

Yläkoulu 10 

Lukio 9 

 

Jätevedenpuhdistamoita on Turussa yksi, Kakolanmäellä, ja jätevedenpumppaamoita on 90 

kappaletta. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo puhdistaa kaikkiaan 14 kunnan jätevedet 

(Turun seudun puhdistamo Oy 2018), joten puhdistamon on tärkeää pysyä toimintakykyi-

senä. Teollisuudesta huomioitiin suurimpia elintarvike- ja lääketeollisuuden yrityksiä Tu-

run alueella. Näitä oli tarkastelussa mukana 15 joista monet sijoittuivat sataman teollisuus-

alueelle. Meriliikennesatamia ja lentoasemia on molempia yksi Turun seudulla. Voimalai-

toksista huomioitiin Turku Energian toimipiste, mutta sen lisäksi tarkastelussa oli 13 säh-

köasemaa ja 29 kaukolämpökeskusta. Tietoliikenteen rakennuksia Turussa on 32 kappalet-

ta ja rautatieasemia kolme kappaletta.  

 

Kulttuuriympäristö on Kähkösen (2015) mukaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmen-

tävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristön 

muodostavat rakennusperintö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset. (Kähkönen 2015.) 

Rakennusperintö muodostuu ihmisen rakentamista kohteista ympäristössä, eli yhdyskunta-

rakenteesta, rakennuksista ja rakenteista kuten teistä, silloista, kanavista ja kaduista. Kult-

tuurimaisemat ovat syntyneet ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksen alaisena. Kiinteät 

muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta syntyneitä säilyneitä jälkiä maisemassa tai 

maaperässä. (Berghäll & Pesu 2008.)  

 

Turun alueella on 214 kiinteää muinaisjäännöstä. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennet-

tuja kulttuuriympäristöjä (RKY) löytyy alueelta yli 40 ja suojeltuja kirkkoja 18. Valtion 

rakennusperintökohteita alueella on (rakennuksia ja alueita) yhteensä 63, kaupunkikuvalli-

sesti arvokkaita ympäristökokonaisuuksia 11 ja Yleiskaavan 2020 rakennussuojelukohteita 

232. Museoita Turussa on 30 ja kirjastoja on 12. 

 

Liikkumisen osalta tulvatapahtuman aikaan kaupungin tärkeitä kohteita joihin tulee päästä 

tulvatilanteessakin ovat Porin rankkasadetulvan kokemusten mukaan (Porin kaupunki 

2009) erityisesti sairaalat (35 kappaletta), paloasemat (10 kappaletta), poliisiasemat (1 

kappale), koulut (165 kappaletta), kaupungin varikot (2 kappaletta), vesi- ja viemärilaitok-

set (1 kappale) ja jätevedenpumppaamot (90 kappaletta). Nämä kohteet on Turun osalta 

esitetty erikseen kartalla (Kuva 10).  

 



36 

 

 
Kuva 9 Turun kaupungin tärkeät kohteet, joihin tulee päästä tulvatilanteessakin. 

 

3.2 Hulevedet Turussa 

 

Turussa on noin 553 km hulevesiviemäriä, noin 542 km jätevesiviemäriä ja noin 52 km se-

kaviemäriä (Turun kaupunki 2016a). Sekaviemärien määrää vähennetään vuosittain sanee-

rausten yhteydessä. Tämä on tarpeen jo sen vuoksi, että jäteveden mukana kulkeutuva hu-

levesi kasvattaa puhdistettavan jäteveden määrää ja aiheuttaa kustannuksia kaupunkilaisil-

le. Lisäksi ne vaikuttavat Turun jätevedenpuhdistamon kapasiteettiin ja huonontavat sen 

puhdistustuloksia. Suuret määrät hulevettä sekoittavat puhdistamon toimintaa. (Turun Ve-

sihuolto 2017.) Viemäröinnin lisäksi hulevesien hallintaan käytetään muun muassa kos-

teikkoja, avouomia ja viherkattoja (Turun kaupunki 2016a).  

 

Turussa on viime vuosina alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota hulevesiin. Tavoit-

teena on, että hulevedet otettaisiin tulevaisuudessa huomioon kaikessa rakentamisen suun-

nittelussa (Turun kaupunki 2016a). Kaupunki on monessa hulevesihankkeessa mukana, ku-

ten ILKKA-hankkeessa (Ilmastonkestävä kaupunki -hanke) Lahden, Vantaan ja Helsingin 

ohella, sekä muun muassa pilottikaupunkina toisen kierroksen alustavien hulevesien tulva-

riskien arvioimista varten. Lisäksi Turku on mukana Suomi-Kiina vesivarayhteistyössä, ja 

iWater-projektissa. Hulevedet ovat yhtenä osa-alueena mukana myös Citywater-

hankkeessa. Citywater-hankkeen tarkoituksena on edistää Itämeren suojelua ja parantaa 

rannikkovesien tilaa ja hulevedet ovat mukana yhtenä osa-alueena. (Räisänen 2014.) Tä-

män lisäksi Turussa on tehty useita hulevesiin liittyviä selvityksiä (taulukko 5).  
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Taulukko 5 Turussa tehtyjä hulevesiin liittyviä selvityksiä (Turun kaupunki 2016a). 

 Selvitys Lisätietoja 

Kaupungin tulvariskialu-

eiden (sisältäen hulevesi-

tulvat) kartoitus. 

ELY-keskukset tekivät vesistö- ja meritulvariskien alustavan arvioinnin vuonna 

2011, jonka jälkeen Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvaris-

kialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkit-

täville tulvariskialueille. Arvioinnissa Turku nimettiin merivesitulvariskialu-

eeksi.  Riskialueille laadittiin tämän jälkeen tulvavaara- ja tulvariskikartat 

vuonna 2013. Tulvariskien hallintasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2015 lop-

puun mennessä. 

Hulevesitulvariskien alus-

tava arviointi 

Hulevesitulvariskien alustava arviointi on kuntien vastuulla ja se suoritettiin 

vuonna 2011. Riskit arvioitiin työryhmässä ja todettiin, että Turussa ei ole ta-

pahtunut niin laajoja hulevesitulvia, että niistä olisi aiheutunut vaaraa ihmisten 

terveydelle tai yhteiskunnan toiminnalle. 

Hulevesiongelmakartoitus Pienempiä hulevesiongelmia selvitettiin vuonna 2013 tehdyllä hulevesiongel-

makohdekartoituksella. Siinä kartoitettiin eri viranomaisille tehdyllä kyselytut-

kimuksella hulevesitulvia vuosilta 2005–2013. Tietoja saatiin yhteensä 235 tul-

vatapahtumasta. Kartoitukseen tehtiin päivitys keväällä 2015. Siinä kerättiin 

vuoden 2014 loppuun mennessä tapahtuneet tulvat, joita oli 41. Tiedot on ke-

rätty taulukkoon ja viety paikkatiedoksi. 

Hulevesien laatua koske-

va selvitys 

Hulevesien laatua ja niiden vaikutuksia on selvitetty vuosittain pääasiallisesti 

Kuninkojassa ja Jaaninojassa tehdyillä mittauksilla ja raportoinneilla. Turun 

AMK on tehnyt laatuselvitykset vuosina 2011–2014. Mittauksilla on selvitetty 

vedenlaatua ja virtaamia. Mittauksia on tarkoitus jatkaa ja kohdentaa osin suo-

raan hulevesiin ja niitä pidättäviin rakenteisiin. Hulevesien mikroroskapitoi-

suuksia tutkittiin selvityksellä, joka valmistui 2015. 

Kosteikkojen kartoitus Turun kosteikot kartoitettiin kesällä 2014. Selvitykseen sisällytettiin rakennetut 

kosteikot. 

Kaupunkisuunnittelun 

lähtöaineistoksi laaditut 

hulevesisuunnitelmat 

Alueellinen hulevesisuunnitelma laadittiin 2013–2014 naapurikuntien kanssa 

yhteistyössä yleiskaavoituksen pohjaksi. Suunnittelualue rajattiin valuma-

alueiden ja suurimpien maankäytön muutosalueiden perusteella. Suunnitelman 

pohjalta tehdään yleiskaavaan hulevesien hallintaan tarvittavat aluevaraukset ja 

avoimena säilytettävät alueet. Tämän lisäksi on laadittu yksi osayleiskaavata-

soinen ja kahdeksan asemakaavatasoista hulevesisuunnitelmaa. 

 

3.2.1 Turun hulevesityöryhmä 

 

Yksi tekijä Turun aktivoitumiseen hulevesiasioissa oli hulevesityöryhmän perustaminen 

vuonna 2006. Hulevesityöryhmä muodostettiin koordinoimaan hulevesien hallintaa poik-

kihallinnollisesti Turun kaupungissa. Hulevesien hallinta ja hallinnan suunnittelu ei ole yk-

siselitteisesti vain yhden yksikön vastuulla, vaan se kuuluu kaupunkisuunnittelun ja infra-

struktuurin suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kaikkiin vaiheisiin. Tämän vuoksi ryh-

män yksi tärkeimmistä rooleista on toimia poikkihallinnollisena toimielimenä, jotta tieto 

kulkee kaikille sitä tarvitseville, ja jotta on mahdollista keskustella monipuolisesti ajankoh-

taisista hulevesiasioista ja – kehityskuluista. Maankäytön ohjausryhmä toimii hulevesityö-

ryhmän ohjausryhmänä ja voi täten tarvittaessa nimittää lisää jäseniä. (Turun kaupunki 

2016a.) Hulevesityöryhmään kuuluu yleensä noin 14 henkilöä (Räisänen 2018). 

 

Hulevesityöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan useamman kerran vuoden mittaan. Työryh-

mään kuuluu asiantuntijoita kaupungin kaikista hulevesiin liittyvistä organisaatioista. Näin 

varmistetaan tiedon kulkeutuminen oleellisille henkilöille. Lisäksi hulevesityöryhmän ole-

massaolo helpottaa hulevesiin liittyvien päätösten tekemistä, kun kaikkien asianosaisten 

mielipiteet saadaan helposti esille. (Räisänen 2018.) Hulevesityöryhmä oli oleellinen myös 



38 

 

tämän tutkimuksen kannalta muun muassa hulevesiongelmakartoituksen osalta. Koska työ-

ryhmään kuuluu hulevesien kanssa työskenteleviä ihmisiä monipuolisesti kaupungin eri 

organisaatioista, mahdollisti ryhmän olemassaolo ongelmakartoituksen kohdentamisen 

suoraan oikeille henkilöille.  

 

3.2.2 Turun kaupungin hulevesiohjelma 

 

Turun kaupungin hulevesiohjelma valmisteltiin alun perin vuonna 2008 ja hyväksyttiin 

kaupunginvaltuustossa 2009. Sen laatiminen perustuu Turun ja Helsingin Itämerihaasteen 

toimenpideohjelmaan vuodelta 2007. (Turun kaupunki 2014b.) Hulevesiohjelma päivitet-

tiin vuonna 2016 hulevesityöryhmän puolesta. Hulevesiohjelman päivitykseen osallistui 

hulevesityöryhmän jäseniä ympäristötoimialalta, kiinteistötoimialalta, vesiliikelaitokselta, 

aluepelastuslaitokselta, sekä Turun seudun puhdistamo Oy:stä. Hulevesityöryhmä esittää 

päivityksiä ohjelmaan vuosittain, sekä suunnittelee ja seuraa ohjelman toteutumista. Hule-

vesiohjelmassa sovitaan hulevesien hallinnan yleisistä periaatteista, yhteisistä tavoitteista 

ja kehitystoimista. (Turun kaupunki 2016b.) Hulevesiohjelma on strateginen ohjaava do-

kumentti, ja sen sisältöön kuuluu nykytilan kuvaus, hulevesien käsittelyyn vaikuttavia 

säännöksiä ja suunnitelmia, hallintokuntien tehtävät, hulevesiohjelman päämäärät, toimen-

piteet ja yleiset toimintaperiaatteet, hulevesien käsittelyn prioriteettijärjestys, sekä lisäsel-

vitystarpeet. (Turun kaupunki 2014b.) Suomen Kuntaliiton (2012) mukaan hulevesien hal-

lintaa voidaan parhaiten ohjata kunnan laatimalla hulevesiohjelmalla, sillä kunnan eri hal-

lintokuntien yhteisesti laatima ohjelma sitoo kaikki tahot yhteisiin tavoitteisiin. 

Hulevesien hallinta jakautuu monen organisaation vastuulle, ja sen vuoksi on kokonaisku-

van hallinnan kannalta tärkeää, että vastuut ja toimintatavat on täsmennetty kaikille yhtei-

sellä tavalla. Toimivimpaan hulevesien hallintaan ei päästä pelkästään kaupungin toimen-

piteillä yleisillä alueilla, vaan toimenpiteiden toteutusvastuuta tulee jakaa mahdollisuuk-

sien mukaan myös kiinteistöjen kanssa. Yksi hulevesiohjelman keskeisimmistä päämääris-

tä on tämän takia ollut luoda hulevesien hallintaan liittyvän toimintatapamallin luominen. 

(Turun kaupunki 2016b.) Muita päämääriä ovat tulvimishaittojen poistaminen ja ehkäise-

minen, pohjaveden pinnan hallitseminen, alueellisen ja paikallisen kuivatuksen varmista-

minen, haitallisten aineiden hulevesiin pääsyn estäminen, huleveden hyödyntäminen re-

surssina, pienvesien määrän ja tilan säilyttäminen, sekä hulevesien määrän vähentäminen 

jätevedenpuhdistamolla. (Turun kaupunki 2014b.) Hulevesien hallintaan liittyy siis tulva-

hallinnan lisäksi oleellisena osana hulevesien laatu ja hulevesien puroissa aiheuttamat vir-

taamavaihtelut (Turun kaupunki 2016a).  

Uusien alueiden hulevesien hallinnan lisäksi on tärkeää löytää keinoja, joilla voidaan rat-

kaista vanhoilla alueilla ilmenneitä ongelmia. Lisäksi Turun kaupungin hulevesiohjelma  

painottaa, että hulevesien hallinta tulee huomioida myös budjetoinnissa, jotta se ei jää pel-

kästään suunnittelun tasolle. Ajatuksena on, että kun hulevesien kestävä hallinta on muka-

na suunnittelussa alusta lähtien, voidaan hulevedet ottaa osaksi muuta yleisten ja yksityis-

ten alueiden rakentamista. (Turun kaupunki 2016a.) Uuden tyyppisiä investointeja vaativat 

hulevesiratkaisut saattavat kustannushyödyiltään ja elinkaariajattelun mukaisesti tulla usein 

edullisemmaksi kuin hulevesiputkistojen uusiminen tai tulvavahinkojen korvaaminen (Tu-

run kaupunki 2016b). Toimenpiteiden toteutusvastuuta tulee myös jakaa mahdollisuuksien 

mukaan kiinteistöjen kanssa, jotta päästään mahdollisimman kokonaisvaltaiseen ja toimi-

vaan lopputulokseen hulevesien hallinnan osalta. Kaupungin toimenpiteet yleisillä alueilla 

ovat vain yksi osa hulevesien hallintaa. (Turun kaupunki 2016a.) 
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Turussa hulevesien hallintaa halutaan kehittää niin, että hulevedet eivät tulvimistilanteissa 

hakeutuisi korttelialueille. Tulvareitit sijaitsisivat ennemmin yleisillä alueilla, lähinnä katu-

alueilla ja puistoissa. Tulvareitti voidaan tarvittaessa johtaa kortteleiden läpi, jolloin reitistä 

tulee tehdä merkintä kaavaan. (Turun kaupunki 2016a.) Hulevesien hallinta ja käsittely 

tehdään Turussa taulukon 6 prioriteettijärjestyksen mukaan. Prioriteettijärjestys vastaa 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Kuntaliiton Hulevesioppaan periaatteita ja se koskee se-

kä yksityisiä, kunnan että vesihuoltolaitoksen järjestelmiä (Turun kaupunki 2016a). 
 

Taulukko 6 Hulevesien hallinnan ja käsittelyn prioriteettijärjestys Turussa (Turun kaupunki 

2016a). 
Prioriteetti Lyhyesti Lisätietoja 

1. Ensisijaisesti hulevedet käsitel-

lään ja hyödynnetään syntypai-

kallaan. 

Jos maaperän laatu ja muut olosuhteet sallivat, hulevedet 

imeytetään syntypaikalla. Jos hulevesiä ei voi imeyttää, 

mahdollisuuksien mukaan huleveden virtaamaa hidaste-

taan tai viivytetään viheralueella ennen sen pois johta-

mista. 

2. Hulevedet johdetaan pois syn-

typaikaltaan hidastavalla ja vii-

vyttävällä järjestelmällä. 

Jos hulevesiä ei voi imeyttää tai viivyttää syntypaikal-

laan, vaan vedet on johdettava viheralueilta eteenpäin, se 

tehdään hidastaen ja viivyttäen vesien kulkua ojien, ta-

sausaltaiden ja lampien avulla, joissa vesi pääsee imey-

tymään maahan, pidättymään kasvillisuuteen ja haihtu-

maan ilmaan. 

3. Hulevedet johdetaan pois syn-

typaikaltaan hulevesiviemärissä 

viheralueilla sijaitseville hidas-

tus- ja viivytysalueille ennen 

ojiin tai vesistöön (puroihin) 

johtamista. 

Jos hulevesiä ei voi imeyttää eikä johtaa viheralueilta 

eteenpäin hidastavalla ja viivyttävällä järjestelmällä, ve-

det johdetaan putkella eteenpäin. Hulevedet kuitenkin kä-

sitellään jollakin vesiä hidastavalla ja viivyttävällä järjes-

telmällä ennen kuin ne johdetaan lopullisesti kaupunkipu-

roon. 

4. Hulevedet johdetaan huleve-

siviemärissä suoraan vastaanot-

tavaan vesistöön. 

Jos hulevesiä ei voi imeyttää eikä viivyttää viheralueilla 

ennen vastaanottavaa vesistöä, ne johdetaan putkella suo-

raan vesistöön. 

 

Turun kaupungin hulevesiohjelman lisäksi Turussa on laadittu naapurikuntien kanssa yh-

teistyössä kuntarajat ylittävä alueellinen hulevesisuunnitelma vastaamaan valuma-alueita. 

Asemakaavatasoisten hulevesisuunnitelmien ei koettu riittävän, sillä valuma-alueiden ko-

konaisuutta oli vaikea hahmottaa ja huomioida. Yleiskaavatasoinen alueellinen huleve-

sisuunnitelma auttaa tunnistamaan hulevesiin kohdistuvat muutospaineet maankäytön 

muuttuessa. Jos hulevesien hallinta suunnitellaan vain paikallisesti, ei pystytä puuttumaan 

mahdollisesti yläjuoksulla sijaitsevien ongelmien syihin, sillä vedet ja valuma-alueet eivät 

noudata kuntarajoja. Alue rajattiin (Kuva 11) sen mukaan, missä tulee tapahtumaan keskei-

simmät maankäytön muutokset, sekä missä on tiedossa tai odotettavissa hulevesiongelmia. 

(Ilmasto-opas 2014; Turun kaupunki 2014a.) 
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Kuva 10 Turun alueellisen hulevesisuunnitelman mukainen aluerajaus (punainen). Rajaus sisältää aluei-

ta Turusta, Kaarinasta, Raisiosta ja Ruskosta. (Turun kaupunki 2014a.) 

 

Hulevesien hallintaa varten haluttiin tehdä tilavarauksia yleiskaavatasolla, jotta hallinta-

suunnitelmia ja hulevesiratkaisuja voidaan tarkentaa asemakaavavaiheessa. Lisäksi alueel-

lisen hulevesisuunnitelman mukaan Turussa aiotaan säilyttää olemassa olevat uomat mah-

dollisuuksien mukaan ja luonnonmukaistaa niitä, sekä lisätä hulevesien käsittelyä ja johta-

mista avoimissa järjestelmissä. Ratkaisuja on lähdetty hakemaan luonnollisesta hulevesien 

hallinnasta, jossa suositaan muun muassa ojista ja kosteikoista koostuvia avoimia systee-

mejä. Alustavan tulvariskiarvioinnin kannalta tärkeintä on Turun aikomus rakentaa alueita 

hallitulle hulevesien tulvimiselle, sekä selvitetyt hulevesien kannalta ongelmalliset alueet. 

(Ilmasto-opas 2014; Turun kaupunki 2014a.)  

 

Alueellisen hulevesisuunnitelman raportissa (Turun kaupunki 2014a) todetaan, että huleve-

siriskeihin varautuminen on huomattavasti edullisempaa, kuin vahinkojen korjaaminen. 

Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa otetaan muun muassa huomioon merenpinnan kor-

keuden vaikutus Turun hulevesiverkoston kapasiteettiin ja erityisesti huomioidaan alueet, 

joiden kuivatukseen merenpinnan korkeudella on vaikutusta. Verkoston alaosa on merive-

denpinnan alapuolella, mikä tulee huomioida putkien mitoituksessa sekä tulvariskejä ja 

kustannuksia arvioitaessa. Virtaamaa voidaan paikoin parantaa pumppaamalla, mutta tämä 

lisää rakentamis- ja käyttökustannuksia. (Turun kaupunki 2014a.) Turun alueellisessa hu-

levesisuunnitelmassa (Turun kaupunki 2014a) määritettiin valuma-alueet taulukossa 5 lis-

tatuille puroille ja joille. Valuma-aluejako on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 11 Alueellisen hulevesisuunnitelman mukainen valuma-aluejako (punaisella rajatut värilliset alu-

eet) ja suunnittelualue (musta rajaus) (Turun kaupunki 2014a). 

 

Kuvassa 12 esitetyt valuma-alueet ylittävät Turun kunnan rajat, mutta tässä työssä tarkaste-

lu kuitenkin rajoitettiin alustavien hulevesien tulvariskien osalta Turun kunnan alueelle. 

Alueellinen hulevesisuunnitelma on aineistona hyödyllinen selvitys, sillä jokaiselta valu-

ma-alueelta on selvitetty pintavesiolosuhteet, pohjavesiolosuhteet, maankäyttö ja ympäris-

tö, vedenlaatu ja kuormitus, hulevesien hallinta, nykytilanteen ongelmakohteet (vuonna 

2014), maankäytön muutos, toimenpidesuositukset sekä kustannusarvio. Etenkin maan-

käyttö ja ympäristö, hulevesien hallinta, nykytilanteen ongelmakohteet sekä maankäytön 

muutokset ovat oleellisia alustavan hulevesien tulvariskiarvioinnin kannalta. Tiedot helpot-

tavat mahdollisten tulvariskialueiden tunnistamista, sekä tarkempaa tarkastelua vaativien 

alueiden rajaamista. Valuma-alueet on numeroitu taulukossa 7 ensin päävaluma-alueen 

mukaan ja sitten juoksevalla numerolla. Tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisten alueiden 

tiedot on tummennettu. Näiden alueiden tutkimuksen kannalta oleelliset tiedot on esitetty 

liitteessä 2. 
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Taulukko 7 Turun alueellisen hulevesisuunnitelman mukaiset valuma-alueet (Turun kaupunki 2014a).  

 

1. Piuhanoja (1,0;1)   

2. Piuhanojaan laskeva Kuuanoja (1,1;1) 

3. Ruskonjoki/Raisionjoki (nimi vaihtuu 

kunnan rajalla, 2,0;1) 

4. Ruskonjokeen laskeva Vähäjoki (2,1;1-

2,1;2) 

5. Kuninkoja 3,0;1-3,0;4 

6. Kuninkojaan laskeva Vetikonoja 3,1;1 

7. Kuninkojaan laskeva Saukonoja 3,2;1 

8. Saukonojaan laskeva Kovasoja 3,3;1 

9. Aurajoki 4,0;1-4,0;3 

10. Aurajokeen laskeva Vähäjoki 4,1;1 

11. Vähäjokeen laskeva Piipanoja 4,2;1 

12. Vähäjokeen Maarian altaan kautta laske-

va Paattistenjoki 4,3;1-4,3;4 

 

 

13. Aurajokeen laskeva Topinoja 4,4;1 

14. Aurajokeen laskeva Lausteenoja 5,1–5,3 

15. Aurajokeen laskeva Savijoki 4,0; 4 

16. Aurajokeen laskeva Jaaninoja 6,0;1 

17. Rauvolanoja 7,0;1 

18. Välialue Alhaistenoja (10,0;1) 

19. Välialueet: Perno, Pansio ja Satama 

(10,0;2-10,0;4) 

20. Välialueet: Uittamo 10,0;5 ja Vähäheik-

kilä 10,0;6 

21. Torppalanoja 8,0;1 

22. Ladjakoskenoja 9,0:1 

23. Välialueet: Vaarniemi, Ala-Lemu, Yli-

Lemu, Koristo ja Kärki (10,0;7-10,0;11) 

 

3.3 Alustavan arvioinnin 2011 päivitystarve 

Turussa tehtiin hulevesitulvariskien alustava arviointi ensimmäisen kierroksen aikana 

vuonna 2011. Toteutuneiden tulvien ja tiedostettujen tulvariskien kartoittamisessa hyödyn-

nettiin hulevesityöryhmän jäsenten kokemuksia ja hallintokunnissa olevia hulevesitulvia 

koskevia historiatietoja. Lisäksi toteutuneiden tulvien selvityksessä hyödynnettiin pelastus-

toimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO:a. (Turun kaupunki 2011.) Hulevesityö-

ryhmään kuului vuoden 2011 selvityksen aikaan asiantuntijoita ympäristö- ja kaavoitusvi-

rastosta, kiinteistöliikelaitokselta, vesiliikelaitokselta, rakennusvalvonnasta sekä Varsinais-

Suomen aluepelastuslaitokselta.  

Hulevesityöryhmä päätyi tehdyn alustavan arvioinnin perusteella lopputulokseen, että Tu-

russa ei ole merkittäviä hulevesien tulvariskialueita. Toteutuneissa tulvissa ei kokemuspe-

räisen tiedon mukaan ollut tapahtunut vuoteen 2011 joulukuuhun mennessä hulevesitulvia, 

joista olisi aiheutunut tulvariskilain (620/2010) 8 §:n mukaisia merkittäviä vahingollisia 

seurauksia. Pienempiä tulvia oli esiintynyt aiheuttaen vahinkoja muun muassa rakennetus-

sa ympäristössä ja liikenneväylissä. Tulvimisen oli yleensä aiheuttanut hulevesiviemärin 

tai ojan tukkeutuminen tai kapasiteetin riittämättömyys. Vuoden 2011 arvioinnin perusteel-

la Turussa oli useampi hulevesitulvaherkkä alue, joissa mahdolliset hulevesitulvat voivat 

aiheuttaa haittaa kaupungin toiminnalle tai omaisuudelle, mutta lain mukainen merkittä-

vyyden kynnys ei ylittynyt. Myöskään arvioissa tulevaisuuden hulevesitulvista merkittävää 

hulevesitulvaa ei pidetty todennäköisenä. (Turun kaupunki 2011.)  
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Kuva 12 Hulevesiongelmat Turussa 2005-06/2013 (Räisänen 2014). 

 

Vuonna 2012 Turun alueella esiintyi poikkeuksellisen voimakkaita sadekuuroja, sekä elo-

kuussa 27. päivä että lokakuun 5. päivä (Turun seudun puhdistamo Oy 2012). Vuoden 

2011 alustavan hulevesitulvariskien arvioinnin tekemisen jälkeen Turussa raportoitujen hu-

levesiongelmien määrä kasvoi suuresti, kuten yllä olevasta kuvasta 13 voimme nähdä (Räi-

sänen 2014).  

Raportoitujen hulevesiongelmien määrä yli kaksinkertaistui vuonna 2012 verrattuna vuo-

teen 2011. Vuodelle 2012 osui muutama kovempi rankkasade mikä lisää hulevesitulvata-

pahtumia. Lisäksi alavilla alueilla hulevesitulva saattaa olla hyvinkin laaja, jolloin ongel-

mailmoituksia saattaa tulla monta samalta alueelta. Osaltaan ongelmakohteiden määrän 

kasvu saattaa selittyä myös paremmalla dokumentoinnilla. Kaikkia hulevesiongelmia ei 

kaupunki saa tietoon, mutta kun rankkasade aiheuttaa normaalia suuremman hulevesitul-

van, ovat useammat ihmiset halukkaita ilmoittamaan ongelmista. (EC 2016.)  

Kuvan 14 (Suomen Kuntaliitto 2018) avulla kunta voi arvioida, onko kunnassa tarvetta 

päivittää ensimmäisellä kierroksella tehtyä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin ra-

porttia. Päätös tulee päivitystarpeesta huolimatta tehdä joka tapauksessa. Turussa alustavan 

arvioinnin päivitystarve on ilmeinen. Vuoden 2011 raporttiin verrattuna uutta olennaista 

tietoa on runsaasti saatavilla, muun muassa vuoden 2012 tulvatapahtumista.   
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Kuva 13 Kaavio hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin päivittämisestä (Suomen Kuntaliitto 2018). 

 

3.4 Turun sääolosuhteet 

 

Turun ilmasto on merellinen ja leuto. Pitkäaikaiskeskiarvo vuosilta 1981-2010 on lämpöti-

lan suhteen ollut 5.7 °C ja sadannan suhteen 686.5 mm. (Ilmatieteen laitos 2017a.) Läm-

pimintä on yleensä heinäkuussa ja kylmin kuukausi on tyypillisesti helmikuu. Vähäisim-

mät sademäärät ovat yleensä helmi-maaliskuussa, kun taas runsassateisin kuukausi on ta-

vallisimmin elokuu. (Ilmasto-opas 2017d.) Turun lentoaseman sääasemalta on havaittu tau-

lukon 8 mukaiset tiedot sademääriin liittyen vuosina 1981 - 2010 (Pirinen et al. 2012). 

 
Taulukko 8 Sademäärien kehitys kuukausittain jaoteltuna vuosina 1981 - 2010 Turun lentoaseman sää-

havaintoasemalta (Pirinen et al. 2012). 

Turun lento-

asema, Turku 

Artukainen 

Sademäärä 

[mm] 

 

    Sadepäivät 

[kpl] 

Suurin vuorokau-

sisade [mm] 

kk Keskimäärin Max Vuonna Min Vuonna ≥0,1 mm  

1 61 108.1 1984 8.4 2010 21 27.8 

2 42 105.8 1990 3.6 1994 16 20.4 

3 43 99.4 1994 3.9 2005 15 34.8 

4 32 60.2 2006 2.1 1987 11 23.2 

5 39 87.8 1995 4.6 1993 11 38.8 

6 59 104.7 1983 13.8 1982 12 33.2 

7 79 146.0 1984 0.9 1994 13 62.4 

8 80 143.9 1986 12.1 1996 15 47.7 

9 64 163.4 2001 11.7 2003 14 43.5 

10 78 168.1 2006 31.3 2002 17 32.0 

11 76 159.9 1996 11.6 1993 19 31.1 

12 70 128.3 2004 7.4 2002 21 32.5 

Vuosi 723 168.1  0.9  185 62.4 
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Varsinais-Suomen ilmastolle tyypillistä ovat pitkät ja suhteellisen lämpimät kesät sekä var-

sin lyhyt lauhat talvet. Itämeren vaikutus näkyy Varsinais-Suomessa kaikissa vuodenajois-

sa. Meren lämmittävän vaikutuksen vuoksi syksyt ovat usein pitkiä ja kosteita ja vuosien 

välinen vaihtelu talven alkamisen suhteen voi olla jopa useita kuukausia. Keväällä ja alku-

kesästä kylmä meri taas viilentää ilmastoa ja hidastaa kesän saapumista. (Ilmasto-opas 

2017d.) 

 

Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän sademääriä Turussa samoin kuin muualla Suomessa 

ja tuovan monia muutoksia kaupunki-ilmastoille ja hydrologialle (Taka 2012). Ennusteiden 

mukaan tulevaisuudessa sateet lisääntyvät ja voimistuvat etenkin talvella (Ilmasto-opas 

2017c; Turun kaupunki 2016a). Sääilmiöt tulevat äärevöitymään, joten sekä kuivien kau-

sien että rankkasateiden arvioidaan lisääntyvän, jotka taas lisäävät hulevesitulvia (Turun 

kaupunki 2016a). Koska myös lämpötilat tulevat kohoamaan, saadaan tulevaisuudessa en-

tistä suurempi osa talven sateista vetenä. Myös keväällä ja syksyllä sademäärien odotetaan 

kasvavan ja yksittäisten sadetapahtumien voimistuvan. On vielä hieman epäselvää. kuinka 

ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kevään ja syksyn sateettomien poutajaksojen pituu-

teen. Kesällä tulee satamaan aikaisempaa rankemmin, mutta ei useammin. Suurimmat sa-

demäärät tullaan jatkossakin saamaan kesällä. (Ilmasto-opas 2017c.) Meriveden pinnan-

korkeus tulee myös nousemaan, mikä osaltaan tulee vaikeuttamaan hulevesien johtamista 

etenkin Turun alavilla lähellä merta sijaitsevilla alueilla. Yksi tällainen alue on esimerkiksi 

Linnakaupungin osayleiskaava-alueen eteläosa. (Turun kaupunki 2016a.) 

 

3.5 Maankäytön muutokset 

 

Maankäytön suunnittelu on keskeinen toimenpide hulevesien hallintasuunnitelmia tehtäes-

sä. Tiivistyvässä kaupunkiympäristössä hulevedet on pakko huomioida hyvin, jotta hule-

vedet eivät aiheuta ongelmia kovalla sateella (Turun Vesihuolto 2017). Maankäytön suun-

nittelu on Suomessa sidoksissa maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL 2014). Hulevesien hal-

lintaan käytettävien toimenpiteiden mitoituksesta ja hulevesien käsittelyä varten osoitetta-

vista tilavarauksista määrätään yleispiirteisesti yleiskaavassa tai osayleiskaavassa. Parhaat 

edellytykset laatia hulevesien hallinnan selvityksiä ja suunnitelmia on juuri yleiskaava- tai 

osayleiskaavatasolla (kts. luku 3.4.1). Yleis- ja asemakaavan laatii kunta. Asemakaavavai-

heessa tarkennetaan aiemmassa vaiheessa tehtyjä selvityksiä esittämällä hulevesien hallin-

tatoimet suunnittelualueelle. (Suomen Kuntaliitto 2012.)  

 

RM35 on Turun kaupunkiseudun rakennemalli, jonka tavoitteena on kestävä kaupunkira-

kenne vuonna 2035. Rakennemalli ei ohjaa rakentamista eikä kaavoitusta juridisesti, mutta 

sen on tarkoitus ohjata maankäyttöä yleispiirteisesti. Jatkossa rakennemallin on tarkoitus 

toimia maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana. Rakennemallityössä on mukana 14 Varsi-

nais-Suomen kuntaa, Varsinais-Suomen liitto, sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Turun 

kaupunkiseudun rakennemallin 2035 kartassa on esitetty yleispiirteisesti ydinkaupunkialu-

een maankäytön muutosalueet. Kartalla on erityisesti esitetty uudet tai merkittävästi kehi-

tettävät alueet, keskusverkko, liikennejärjestelmä, sekä nykyinen maankäyttö. (Turun kau-

punki 2017b.) 

 

Uusilla alueilla hulevedet pystytään hyvin ottamaan mukaan suunnitteluvaiheeseen ja 

huomioimaan ne tarpeellisella tasolla. Haastavimpia ovat vanhat alueet, joissa on mahdol-
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lisesti jo ilmennyt ongelmia ja jotka vaativat kehittämistä, mutta joissa on hankala toteuttaa 

muutoksia. (Suomen Kuntaliitto 2012; Turun Vesihuolto 2017.) Hulevedet tulee ottaa 

huomioon kaupunkisuunnittelussa, mutta kuten Turun Vesihuollon (2017) artikkeli mainit-

see, ”harmillisen usein asennemuutos vaatii käynnistäjäkseen katastrofin”. Tällä viitataan 

siihen, että muutoksiin ryhdytään vasta kun ongelmia on havaittu, ja vain siellä missä on-

gelmia ilmenee. Suunniteltuja tulevaisuuden maankäytön muutoksia kuvasi tässä tutki-

muksessa Turun kaupungin aineisto Yleiskaava 2029:ä varten kootuista maankäytön muu-

toksiin liittyvistä tiedoista (Turun kaupunki 2018). 

3.6 Yleiskaava 

 

Turussa uuden yleiskaavan (Yleiskaava 2029) valmistumiselle on asetettu tavoitteeksi vuo-

si 2029. Yleiskaavaa ohjaava visio on ”Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistu-

va eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.”. 

Tavoitteena on, että yleiskaava vahvistaisi Turun asemaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä. 

Yleiskaavan valmistelua ohjaa Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 (kts. luku 3.4). 

Vuosi 2029 on siinä mielessä merkityksellinen vuosi Turun kaupungille, että kaupunki 

täyttää silloin 800 vuotta. (Turun kaupunki 2017c.) 

 

Hulevesien hallintaan liittyen ei ole olemassa kansallista ohjeistusta yleiskaavamerkinnöis-

tä. Turun alueellisen hulevesisuunnittelun työryhmässä laadittiin ehdotuksia yleiskaava-

merkinnöiksi. (Turun kaupunki 2014a.) Työryhmä ehdotti seuraavaa kolmea hulevesikaa-

vamerkintää: 

 

 
Kuva 14 Turun alueellisen hulevesisuunnittelun työryhmän ehdotus hulevesikaavamerkinnöistä yleiskaa-

vaan.  

 

Turussa yleiskaavan valmistelun pohjana toimii ”kasvukäytävä”-malli. Tavoitteena on 

keskittää kasvu vahvoille joukkoliikenneväylille, tukeutua jo olemassa oleviin palveluihin 

ja infraan, keskittää voimavarat täydennysrakentamiseen (pääasiassa kerrostalorakentami-

seen) sekä kehittää liikkumista joukkoliikenteen mukaan. Yleiskaavassa on asetettu myös 

väestötavoite, joka on 210 000 asukasta ja 105 000 työpaikkaa. (Turun kaupunki 2017c.) 

 

Hulevesien hallinnan ja vesihuollon kaavoituksellisesta kehittämisestä vastaa Turussa kau-

punkisuunnittelun palvelualue. Yleiskaavoitus käynnistää kaupunkisuunnitteluprosessin, 

jossa hulevesien johtamis- ja käsittelykysymyksiä voidaan pohtia ennakoivasti ja eh-

käisevästi. Yleiskaavalla tutkitaan veden luontaista kiertoa ja rakentamisen vaikutuksia ve-

siympäristöön yleispiirteisesti. Yleiskaavoituksen yhteydessä kartoitetaan myös pintave-

sien valuma-alueet, jolloin hulevesien yleispiirteinen johtaminen voidaan ottaa jatkosuun-

nittelussa huomioon. Suunnittelua tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa asemakaavoituk-

sen myötä. (Turun kaupunki 2016a.) 
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4 Työvaiheiden ja menetelmien kuvaus 
 

Tutkimus jaettiin kolmeen toisiaan tukevaan työvaiheeseen ryhmittelemällä tutkimuksen 

osavaiheita tavoitteiden ja teemojen mukaan: 

 

1. Toteutuneiden tulvien selvittäminen kyselyn avulla (luku 4.2) 

2. Analyysi alustavien hulevesitulvakarttojen hyödyntämisestä hulevesitulvariskien 

alustavassa arvioinnissa (luku 4.3) 

3. Muiden tulvariskialueiden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa (luku 

4.4) 

 

Ensimmäinen vaihe koostui kyselystä, joka suunnattiin hulevesien ongelmakohteista tietä-

ville organisaatioille Turussa. Työn laajin osuus keskittyi toiseen työvaiheeseen, jossa 

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) laatimien alustavien hulevesitulvakarttojen hyödyn-

tämistä analysoitiin jokaisessa hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin vaiheessa. Kolmas 

työvaihe koostui tulvariskialueisiin ja suunniteltuun maankäyttöön perustuvasta selvityk-

sestä. Tutkimuksen eri työvaiheilla on erilaiset luonteet, ja niissä hyödynnettiin erilaisia 

menetelmiä, jotta saatiin monipuolisia ja kattavia tuloksia. Kokonaisuudessaan tutkimus on 

monimenetelmäinen yhdistelmä sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Työn kulku ja 

työvaiheiden keskinäiset suhteet on esitetty kuvassa 15. Kukin työvaihe menetelmineen on 

esitelty tarkemmin luvuissa 4.2 - 4.4. 

 

 
Kuva 15 Työn kulku ja työvaiheiden keskinäiset suhteet. Lisäksi kuvassa on esitetty tavoitteiden mukaiset 

tulokset, jotka on maalattu vihreällä.  

 

4.1 Aineistot ja ohjelmistot 

 

Käytettävät lähtöaineistot olivat Turun kaupunkiympäristötoimialan kantakartta ja rekiste-

riaineistot, kaava-aineistot sekä kunnallistekniikkaa sisältävät vesi- ja viemärilinja-

aineistot. Lounais-Suomen alueellisesta paikkatietokeskuksesta (Lounaistieto 2018) ladat-

tiin paikkatietoaineistoja koskien Turun kunnan palveluita, meriliikennesatamia, sekä riski-

teollisuutta. Lisäksi hyödynnettiin yleisesti saatavilla olevaa kartta- ja kuva-aineistoa, ku-
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ten Google street view –palvelua (Google 2018). Työssä käytetyt tulvavaarakartat olivat 

kaikki Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) laatimia.  

 

Suunnittelu ja päätöksenteko tarvitsevat tuekseen tietoja, joita saadaan paikkatiedon avulla. 

Paikkatietotarkastelut tehtiin käyttäen MapInfo Pro 15.0 –ohjelmaa, karttapalvelua sekä 

Trimble Webmapia. Webmap on sovellus, joka mahdollistaa pääsyn paikka- ja rekisteritie-

toon selaimen kautta kuntien sisäverkossa (intranet) (Trimble 2017). Webmapia käytettiin 

työssä erityisesti hulevesiverkoston ja kiinteistötietojen tarkasteluun. 

 

4.2 Toteutuneet tulvat 

 

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin perustana on toteutuneista hulevesitulvista sekä 

ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavilla olevat tiedot. Huomioon tulee ottaa myös 

ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. (Suomen Kuntaliitto 2018.) Arvioidessa tulva-

vaaraa, ensimmäinen askel on tarkastella toteutuneita tulvia (de Moel et al. 2015). Tarkas-

telussa huomioidaan, kuinka usein tulvia on ollut ja kuinka laajoja ne ovat olleet. Nykyiset 

ja viimeaikaiset tulvat pystytään määrittämään hyvinkin tarkasti. Toteutuneiden tulvien 

avulla on mahdollista kalibroida tai validoida (vahvistaa) tietokoneella rakennettuja malle-

ja etenkin tulvien laajuuden suhteen. Historiallisia tulvakarttoja ei voida käyttää tähän tar-

koitukseen, sillä tulvien toistumisajat ja reunehdot (joen uoma, maanpeite) ovat saattaneet 

muuttua ajan kuluessa. (de Moel et al. 2009.) 

 

Jos tarkasteltavalla alueella on esiintynyt hulevesitulva, jonka syntymistä voidaan edelleen 

pitää mahdollisena, ja josta on aiheutunut yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauk-

sia (kts. luku 4.3.4 taulukko 9), voidaan alue nimetä merkittäväksi tulvariskialueeksi. Täl-

laisella alueella ei välttämättä tarvitse tutkia mahdollisien tulevaisuuden tulvien esiintymis-

tä. (Suomen Kuntaliitto 2011.) Mikäli merkittäviä tulvia ei ole ollut, voidaan toteutuneita 

tulvia ja tiedossa olevia hulevesiin liittyviä ongelmia käyttää apuna tulevaisuuden tulvien 

arvioinnissa.  

 

4.2.1 Ongelmakohteiden selvittäminen  

 

Turussa on vuodesta 2010 asti pidetty kirjaa kohteista, joissa on todettu ongelmia huleve-

sien suhteen. Ongelmakohdekartoitus oli ennen työn aloittamista päivitetty viimeksi vuon-

na 2014. Jotta alustavaan arviointiin saatiin mahdollisimman tuore tieto mukaan, päätettiin 

ongelmakohdekartoitus päivittää talvella 2017 – 2018 (Kuva 16). 

 
Kuva 16 Toteutuneiden tulvien selvittämisessä käytetty kysely.  

 

Kartoitus oli aikaisempina vuosina päivitetty lähettämällä kysely valikoiduille tahoille ja 

samaa menetelmää käytettiin tässä työssä uudelleen. Ennen kyselyn lähettämistä tuli selvit-

tää oleelliset organisaatiot ja tahot, joilta tapahtuneita hulevesiongelmia kannatti kysellä. 
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Kyselyn vastaanottajat rajattiin kaupungin hulevesityöryhmän mukaan. Kaupungin ulko-

puolisista organisaatioista päädyttiin lähettämään kysely Turku Energialle ja ELY-

keskukselle.  

 

Hulevesiongelmakohteiden kartoituksen päivitystä varten käytettiin Liimatan (2014) luo-

maa Excel-kyselylomaketta, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa monien eri tahojen help-

po vastaaminen. Kyselylomakkeen avulla saatiin selville hulevesiongelman ajankohta, si-

jainti, vapaamuotoinen kuvaus ongelmasta, vahingot asuin- ja liikerakennuksille ja muut 

vahingot. 

  

Kyselyssä kerättiin vastaukset myös tietolähteelle sekä tulvan numerolle ja tulvatyypille 

ongelmien analysoinnin sekä arkistoinnin helpottamista varten. Tietoja ongelmakohteista 

kerättiin kyselyn lisäksi Turun kaupungin palautepalvelun kautta. Se on kanava, jossa kau-

pungin asukkaat pystyvät ilmoittamaan havaitsemistaan ongelmista, tässä tapauksessa hu-

levesiongelmista. (Räisänen 2018.) Siellä hulevesiongelmiin liittyviä palautteita löytyi 

kolmesta kategoriasta: Vesihuoltoasiat (Hulevedet), Ympäristö (Vesistöt ja vedenlaatu) ja 

Rakentaminen (Pinta-, sade-, ja hulevesien johtaminen). Palautepalvelun kautta saadut tie-

dot yhdistettiin kyselyn avulla saatuun aineistoon.  

 

Kyselyn ja palautepalvelun avulla kerättyjä tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon ta-

pahtuneiden hulevesiongelmien jälkeen toteutetut maankäytön muutokset ja mahdolliset 

hulevesitulvariskien hallinnan toimenpiteet. Aiemmin vahingollisia seurauksia aiheuttanut 

hulevesitulva on saatettu saada vaarattomaksi erilaisilla toimenpiteillä, kuten vähentämällä 

hulevesien määrää, parantamalla tulvareittejä tai rakentamalla imeytys- tai viivytysaltaita. 

(Räisänen 2018.) Tämä otettiin huomioon kyselyssä pyytämällä vastaajia käymään läpi 

myös aiemmin ilmoitetut kohteet ja mikäli niitä koskien on tapahtunut muutoksia, päivit-

tämään tieto. Toisaalta hulevesitulva, joka ei aikaisemmin aiheuttanut ongelmia, saattaa 

nykytilanteessa aiheuttaa vahingollisia seurauksia esimerkiksi muuttuneen maankäytön 

vuoksi. Tämä on yksi syy, minkä vuoksi Turun kaupunki haluaa hyödyntää tutkimuksen 

tuloksia myös maankäytön suunnittelussa. (Räisänen 2018.) 

 

Ongelmakohteiden selvittämistä varten tarkistettiin lisäksi kaupungin erityisasiantuntijalta, 

onko hänellä tiedossa ongelma-alueita, jotka pitäisi erityisesti ottaa mukaan tarkasteluun. 

Myös alueellisen hulevesisuunnitelman (Turun kaupunki 2014a) esittämiä mahdollisia 

kaupungin hulevesiongelmakohteita (kts. luku 3.2.3) tarkasteltiin.  

 

Viesti ja kysely lähetettiin 1.11.2017 yhteensä 15 henkilölle ja heille annettiin kuukausi 

vastausaikaa. Tulosten analysointia ja havainnoimista varten tiedot hulevesiongelmista 

muutettiin paikkatiedoksi.  

 

4.3 Alustavien hulevesitulvakarttojen hyödyntäminen 

 

Esiintyneen tulvatiedon lisäksi hulevesitulvariskien alustavaa arviointia varten tulee selvit-

tää alueet, joilla on tulevaisuudessa mahdollista esiintyä merkittäviä vahingollisia seurauk-

sia aiheuttavia hulevesitulvia. (Suomen Kuntaliitto 2018.) Selvitysten tekemisen avuksi 

SYKE laati toisen kierroksen arviointeja varten kaikille Suomen kunnille alustavat huleve-

situlvakartat. Alustavalla hulevesitulvakartalla esitetään tulvan laajuus ja syvyys ja ne on 

valmistettu digitaalisen korkeusmallin ja vedenkorkeustiedon avulla. Hulevesitulvakartat 
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perustuvat paikkatietojärjestelmään ja ne tuotettiin pintavaluntamallilla kaikille Suomen 

taajama-alueille ja asemakaavoitetuille alueille. (Suomen Kuntaliitto 2018.)  

 

Mallinnuksen lähtötietoina oli laserkeilauksella tuotettu KM2 korkeusmalli, jonka ruutu-

koko on 2 m ja korkeustarkkuus parempi kuin 30 cm. Mallinnus tehtiin 6 x 6 km karttaleh-

dittäin (1:10 000). Laskennan tulokset, eli suurin vesisyvyys ja virtausnopeus jokaisessa 

laskentapisteessä, on otettu 4h kohdalla simuloinnin alusta. Laskennassa käytettiin vakio-

häviötä 10 mm/h alueilla, joiden oletettiin olevan hulevesijärjestelmän piirissä. (Ympäris-

töhallinto 2017d.) 

 

Alustavien hulevesitulvakarttojen perusteella on mahdollista tarkastella, mitkä alueet ovat 

tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Kuvassa 17 on esitetty alustava hulevesitulvakartta Tu-

run keskustan alueelta.  

 

 
Kuva 17 Ote Turun kaupungin alueen alustavasta hulevesitulvakartasta noin 1/100a rankkasateen aiheut-

tamalla tulvalla. Vesisyvyydet on luokiteltu välein 0.1 - 0.3, 0.3 - 0.5, 0.5 - 1, 1 - 2 ja yli 2 [m]. (SYKE 2018) 

 

Tietyn toistuvuuden tulvaa vastaavien virtaamien ja vedenkorkeuksien määrittämiseen voi-

daan käyttää tilastollisia menetelmiä. Tällöin olemassa oleviin havaintoihin sovitetaan to-

dennäköisyysjakauma, josta ekstrapoloidaan tutkittavaa toistuvuutta vastaavat virtaamat. 

Vedenkorkeudet lasketaan yleensä virtaamien perusteella. (Ympäristöhallinto 2013.) SY-

KE:ssä laadituissa alustavissa hulevesitulvakartoissa on käytetty harvinaista noin kerran 

sadassa vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttamaa tulvaa, sekä erittäin harvinaisen 

rankkasateen aiheuttamaa tulvaa, joka vastaa esimerkiksi Porin vuoden 2007 rankkasade-

tulvaa. Aineisto tuli kaikkien kuntien käytettäväksi vuoden 2018 alussa (Suomen Kuntaliit-

to 2018), ja pilottikunnille jo vuoden 2017 aikana. 

 

Alustava hulevesitulvakartta-aineisto tulee ymmärtää suuntaa-antavana, sillä se sisältää 

virheitä (Suomen Kuntaliitto 2018). Yksi jopa isoja virheitä aiheuttava ongelma on, että 

mallista puuttuu monet kunnan rummuista ja putkista. Tämä saattaa luoda joillekin alueille 

isolta näyttävän tulva-alueen, vaikka todellisuudessa kyseistä vaaraa ei olisi olemassa. 

Alustavia hulevesitulvakarttoja tutkiessa tulee siksi pyrkiä ymmärtämään, mitkä tulva-

alueet ovat todennäköisiä ja mitkä taas varmasti virheitä. 
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4.3.1 Karttapalvelu alustavien hulevesitulvakarttojen hyödyntämistä 

varten 

 

Saatavilla olevaa hulevesitulvakartta-aineistoa oli mahdollista hyödyntää monipuolisesti 

eri ohjelmistojen avulla. Tätä tutkimusta varten aineistoa hyödynnettiin SYKEn uuden 

alustaville hulevesitulville laaditun karttapalvelun (Ympäristöhallinto 2017a) avulla. Täl-

löin paikkatieto-ohjelmaa ja aineistoja käytettiin SYKEn palvelimella ja käyttäjän tekemis-

tä toiminnoista välittyi tieto palvelun ylläpitäjän palvelimelle. 

 

Karttapalvelu oli vielä kehitysvaiheessa tutkimuksen aikana syksyllä 2017. Kaikilla kunnil-

la ei todennäköisesti ole mahdollisuutta ja resursseja käyttää aineistoja omien paikkatieto-

ohjelmien avulla, joten karttapalvelu on oletettavasti tarpeellinen ja tervetullut lisäys SY-

KEn tarjoamiin palveluihin kunnille. Tässä työssä tutkimus tehtiin hyödyntäen karttapalve-

lua, jotta uusi palvelu saisi käyttökokemuksia ja tutkimus auttaisi näin kehitystyössä. Jos 

karttapalvelu toimii helppokäyttöisenä ja toimivana työkaluna alustavien hulevesitulvakart-

tojen hyödyntämisessä, auttaa se varmasti monia kuntia hulevesitulvariskien alustavien ar-

viointien tekemisessä. Karttapalvelu ei ole avoimesti saatavilla, mutta pilottikunnat saivat 

kirjautumiseen vaadittavat käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöönsä syksyllä 2017.  

 

4.3.2 Alustavan hulevesitulvakartan korjaukset ja korjaustarpeen arvi-

ointi  

 

Kunnalla on halutessaan mahdollisuus esittää muutoksia alustavien hulevesitulvakarttojen 

lähtötietoihin, jotta hulevesitulvan peittämiä alueita saadaan kuvattua tarkemmin (Suomen 

Kuntaliitto 2018). Virheitä saattaa aiheuttaa muun muassa mallista puuttuvat hulevesiput-

ket ja rummut. Puuttuvat rummut ja putket pystyy lisäämään malliin, mutta lisääminen on 

kunnan koosta riippuen aikaavievää, eikä kaikilla kunnilla välttämättä ole tähän resursseja. 

Toinen vaihtoehto on todeta virheelliset paikat ja sulkea ne pois analyysistä, mutta jättää 

kartta ja malli muokkaamatta. Tämä on todennäköisesti nopeampi tapa, mutta voi samalla 

jättää enemmän tilaa virhetulkinnoille.  

 

Tässä tutkimuksessa valikoidut putket ja rummut korjattiin Turun osalta karttapalvelun 

toimintojen avulla (kts. luku 4.3.2.1), ja tehtyjen korjausten merkittävyyttä analyysin ja 

alustavan arvioinnin kannalta pyrittiin arvioimaan. Tarkoituksena oli saada kuvattua hule-

vesitulvan laajuutta ja syvyyttä mahdollisimman totuudenmukaisesti taajama-alueilla, kui-

tenkin suhteuttamalla korjausten aiheuttamien muutosten suuruus muun muassa ajankäyt-

töön ja kustannuksiin. Hulevesitulvan totuudenmukainen kuvaaminen ei ole yksinkertaista, 

sillä vesien kerääntymiseen vaikuttavat monet seikat mukaan lukien viemäriverkoston hyd-

rauliikka, maaston muodot, sateen ja valunnan suhde, sekä ulkoinen rasite (rankkasade) 

(Olsen et al. 2015).  

 

Karttapalvelu ei muokkaudu automaattisesti korjausten mukaan, vaan SYKEn tulee ajaa 

mallinnus uudestaan tehdyillä muokkauksilla, jotta uudet tulva-alueet saadaan määriteltyä. 
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4.3.2.1 Korjausten tekeminen 

 

Turun kaupungilla oli hulevesiverkosto paikkatietoaineistona, joten korjattavat kohteet 

pystyttiin valitsemaan luokittelemalla kaupungin hulevesiverkoston putket ja rummut hal-

kaisijan mukaan. Ei ollut tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista lisätä kaikkia pienim-

piäkin putkia ja rumpuja käsin karttapalveluun oikeille paikoilleen. Turussa on noin 553 

km hulevesiviemäriä (Turku 2016a), joka koostuu tuhansista putkista ja rummuista (Kuva 

18). Lisäksi hulevesitulvakartta-aineisto sisältää virheitä ja tulee ymmärtää suuntaa antava-

na (Suomen Kuntaliitto 2018), joten kaikkien pienempienkin virheiden korjaaminen ei olisi 

tutkimuksen kannalta järkevää. Tulvakartan korjauksien tavoitteena oli analyysin totuu-

denmukaistaminen muokkaamalla mahdollisia isoja virheitä aiheuttavia kohtia. Paikoitel-

len käytetty aineisto ja luokittelu olivat jopa liian pelkistettyjä, jolloin tutkimuksessa tur-

vattiin kaupungin paikkatietopalvelu Webmapiin tarvittavien lisätietojen saamiseksi.  

 

 
Kuva 18 Turun, Raision ja Kaarinan alueilla sijaitseva hulevesiverkosto. (Turun kaupunki 2018.) 

 

Tehtävien korjausten vaikutuksia mallituloksiin selvitettiin tämän työn yhteydessä. Oletuk-

sena oli, että alle 500 mm halkaisijan putket ja rummut ovat jo niin pieniä, ettei niillä ole 

suurta merkitystä mallin kannalta, sillä mallissa on oletuksena 10 mm/h suuruinen kiinteä 

häviö hulevesijärjestelmän piirissä olevalle alueelle (Ympäristöhallinto 2017a). Tämän 

vuoksi luokitteluun valittiin putket ja rummut väliltä 500 – 2800 mm. Koska tarkoituksena 

oli totuudenmukaistaa tulvaherkillä alueilla kertyvää veden määrää, kohdennettiin korjauk-

sia myös tulva-alueiden ja niillä esiintyvän veden määrän mukaan. 

 

Ensinnäkin korjattavaksi valittavia kohteita lähestyttiin putkien halkaisijoiden koon mu-

kaan oletuksena ajatus, että mitä suurempi putki tai rumpu puuttuu, sitä oleellisemmin se 

vaikuttaa veden kulkeutumiseen ja täten voi aiheuttaa suuriakin virheitä. Erityisesti Turun 

kaupunkiojat Kuninkoja ja Jaaninoja kuljettavat suuria vesimääriä, jolloin väärän kokoinen 
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tai puuttuva rumpu helposti vääristää hulevesitulvakarttaa. Toisaalta virheitä lähestyttiin 

sen mukaan, missä tulva-alueet vaikuttivat olevan merkittävimpiä, eli missä vettä oli eni-

ten. Kyseisillä alueilla tarkasteltiin, puuttuuko siellä putkia tai rumpuja, jotka halkaisijan 

koosta riippumatta saattaisivat vaikuttaa oleellisesti veden kertymiseen. Oleellisten kor-

jauskohteiden valinnassa otettiin siis huomioon (i) putken tai rummun halkaisija, sekä (ii) 

mallin antaman ennuste siitä, mihin vettä kertyy ja sen perusteella alueiden oleellisimpien 

putkien ja rumpujen sijainnit (Kuva 19). Sijainnin huomioimisesta huolimatta karttapalve-

luun tehtiin korjauksia pääasiassa yli 500 mm kokoisille putkille ja rummuille.  

 
Kuva 19 Menetelmäkaavio putkien ja rumpujen korjaamisesta karttapalvelun avulla. 

 

Kaikkia yli 500 mm putkia ja rumpuja ei sijoitettu alustavaan hulevesitulvakarttaan. Kart-

tapalvelun avulla tulvakartasta käytiin läpi Turun koko alue, ja niillä alueilla jossa puuttuva 

putki tai rumpu vaikutti aiheuttavan suuren virheen, lisättiin oikean kokoinen viemäri. 

Luokittelulla haettiin siten selkeyttä analyysin tekemistä varten. Korjausten vaikutuksista 

malliin halkaisijoiden suuruuden perusteella ei etukäteen ollut varmaa tietoa. Hankaluuksia 

saattoi muun muassa aiheuttaa tilanteet, joissa putket tai rummut olisivat liian lähekkäin. 

Monessa tapauksessa Turussa esimerkiksi teiden ja katujen ali menee kaksi yhtä suurta 

rumpua, jotka on sijoitettu hyvin lähekkäin. Lisäksi oli oletus, että kaikista pienimmät 

rummut ja putket (< 500 mm) eivät vaikuta oleellisesti malliin, mutta varmuutta asiasta ei 

ollut.  

 

4.3.2.2 Tehtyjen korjausten aiheuttamien muutosten arvioiminen  

 

Korjausten merkittävyyttä alustaviin hulevesitulvakarttoihin alustavan tulvariskiarvioinnin 

kannalta arvioitiin niin visuaalisesti tarkastellen, kuin määrällisenä tutkimuksena vertaile-

malla, kuinka paljon alustavat hulevesitulvakartat muuttuvat pinta-alaltaan korjausten 

myötä. Työssä haettiin tehokkainta ratkaisua hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin päi-

vittämiseksi, joten muutosten merkittävyyttä arvioitiin tehokkuuden, kustannusten, aikate-

kijöiden sekä riskitekijöiden kannalta.  

 

Karttapalveluun tehtyjen korjausten jälkeen SYKE ajoi mallin uudestaan ja päivitti Turun 

alustavat hulevesitulvakartat. Karttapalvelussa säilytettiin alkuperäinen korjaamaton taso. 

Tämä mahdollisti korjausten tuomien muutosten vertailun kvalitatiivisesti. Visuaalisen tar-

kastelun lisäksi muutoksia haluttiin arvioida määrällisesti. Tutkimuksen osalta laadulliset 

ja määrälliset menetelmät tuovat esille erilaista tietoa, ja niiden avulla voidaan vastata 
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hieman erilaisiin kysymyksiin. Alustava hulevesitulvakartta kuvaa tulvan osalta tärkeistä 

attribuuteista pinta-alaa, eli veden alle jääviä alueita, sekä vesisyvyyttä (Ympäristöhallinto 

2016b). Tämän vuoksi vertailu tehtiin vertaamalla aineiston, eli korjatun kartan ve-

sisyvyyksiä ja vesisyvyysluokkien mukaisia pinta-aloja korjaamattoman kartan tietoihin.  

 

Vesisyvyysluokkien mukaisten pinta-alojen muutosta arvioitiin suhteellisesti alla olevien 

kaavojen mukaan: 

 

∆𝐴 = 𝐴1 −  𝐴0        (2) 

Pinta-alojen suhde =  
𝐴1

𝐴0
       (3) 

Pinta-alojen suhteellinen muutos =
∆𝐴

𝐴0
    (4)  

 

Missä A0 on pinta-ala ennen muutosta, A1 pinta-ala muutoksen jälkeen ja ΔA on pinta-

alojen muutos A1-A0. Referenssipinta-ala on A0. Laskelmat tehtiin kokonaismuutosten li-

säksi erikseen jokaiselle vesisyvyysluokalle, jotta muutosten suuruuden lisäksi oli mahdol-

lista arvioida muutosten luonnetta.  

 

4.3.3 Alustavien tulvariskialueiden tunnistaminen  

 

Toteutuneet tulvat selvitettiin tässä tutkimuksessa kyselyn avulla (luku 4.2), ja aineistoa 

täydennettiin Turun kaupungin erityisasiantuntijan asiantuntemuksella, sekä Turun alueel-

lisen hulevesisuunnitelman sisältämien tietojen avulla. Tässä työssä paikkatietotarkastelun 

osalta päädyttiin käyttämään Suomen Ympäristökeskuksen tarjoamia alustavia hulevesitul-

vakarttoja, joita korjattiin erityisesti putkien ja rumpujen osalta (luku 4.3.2) sekä Turun 

kaupungilta ja Lounaistieto.fi-sivustolta saatuja tulvahaavoittuvuutta kuvaavia aineistoja 

(Lounaistieto 2018). Arvioinnin perusteena käytettiin harvinaista noin kerran sadassa vuo-

dessa toistuvan rankkasateen aiheuttamaa hulevesitulvaa. 

 

Paikkatietoanalyysi mahdollisti eri aineistojen helpon samanaikaisen tarkastelun tulvaris-

kien kannalta koko Turun osalta. Jokainen aineisto toimi omana tasonaan, jolloin tasoja 

voitiin koota päällekkäin. Jotta merkittävimpiä tulvariskeihin vaikuttavia ominaisuuksia 

saatiin arvioitua, käytettiin sijaintitietoja säilyttäviä tiedonhallinnan analyysejä kuten haku, 

kysely ja luokittelu. Vektoriaineistoille voitiin tehdä mitta-analyysejä ja mitata erilaisia 

geometrisia arvoja kuten pituuksia, kohteiden etäisyyksiä sekä pinta-alojen suhteita. Tut-

kimuksessa edettiin systemaattisesti saatavilla olevan aineiston mukaan. 

 

Alueittain tarkastelun kohteena olivat tiedot koskien aikaisemmin toteutuneita tulvia, alus-

tavien hulevesitulvakarttojen tiedot vesien kertymisestä mahdollisessa tulvatilanteessa sekä 

tulvan kannalta haavoittuvia kohteita. Näiden ristikkäisanalyysillä pyrittiin arvioimaan tul-

vatapahtuman mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja eri vahinkoryhmille. 

 

4.3.3.1 Tulvariskialueiden rajaaminen 

 

Paikkatietotarkastelun avulla havaitut mahdolliset tulvariskialueet rajattiin käyttäen kartta-

palvelun ”Aluerajaukset” ominaisuutta. Tämä mahdollisti tietojen sujuvan yhdistämisen ja 
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tarkempaa tarkastelua vaativat alueet oli helppo erottaa jatkotarkasteluita varten. Kyseessä 

oli ylimääräinen karttataso, johon pystyi maalaamaan kartalle esimerkiksi riskialueita pu-

naisella ja mahdollisia tarkastettuja turvalliselta vaikuttavia alueita vihreällä värillä (Kuva 

20).  

 

 
Kuva 20 Karttapalvelussa alueiden rajaamista varten saatavilla olevan työkalun värivaihtoehdot.  

 

Käytettävissä oleville väreille ei ole määritelty sen tarkempaa luokittelua, vaan jokainen 

kunta voi käyttää värejä hyödyksi oman harkintansa mukaan. Tässä työssä aluerajauksia 

käytettiin erityisesti havainnollistamaan ja rajaamaan jatkotarkastelua vaativia alueita.  

 

Alustavia tulvakarttoja tarkasteltiin tässä työssä sekä korjaamattomina, että korjattuina, sil-

lä korjausten avulla tapahtuvat muutokset olivat havainnollisia veden liikkumisen suhteen. 

Tällä menetelmällä pystyi muun muassa havaitsemaan mahdolliset alueet, joille korjausten 

myötä kertyykin enemmän vettä (esimerkiksi Muhkuri).  

 

4.3.3.2 Paikkatietotarkastelut tulvahaavoittuvuusaineistolla ja tiedossa olevilla 

ongelmakohteilla 

 

Tulvan laajuuden ja syvyyden lisäksi on tärkeää tietää, kuinka haavoittuva taajama-alue on 

kyseisille vaaroille (Olsen et al. 2015). Tutkimuksessa arvioidaan tulvariskiä haavoittu-

vuusaineiston, alustavien hulevesitulvakarttojen sekä toteutuneiden tulvien avulla, sillä tul-

variski muodostuu tulvan vaarasta sekä sille altistuvien haavoittuvuudesta (Klijn et al. 

2015; Gilbert & Vaahtera 2016).  

 

Yksi yleisesti käytetty määritelmä tulvariskille on alla olevan kaavan mukainen (FLOOD-

site 2009a; Klijn et al. 2015): 

 

𝑅 = 𝑃𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑𝐸𝑉                          (5) 

 

Missä R on riski, P on tulvan todennäköisyys, E on altistuminen ja V on haavoittuvuus. Tä-

tä määritelmää käytetään myös tässä työssä. Taajama-alueella sijaitsee erilaisia haavoittu-

via kohteita, jotka kokevat joko fyysisiä vaurioita tai aineettomia vahinkoja. Fyysisillä vau-

rioilla tarkoitetaan rakennuksiin ja infrastruktuuriin kohdistuvia vahinkoja tulvan suorana 

seurauksena. Aineettomat vahingot taas ovat virkistyskäyttöarvoon kohdistuvia vahinkoja, 

terveydelle vahingollisia seurauksia ja esimerkiksi liikenteen estymistä tulvan vuoksi. (Ten 

Veldhuis & Clemens 2010) Tulvan mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja arvioitiin tässä 

työssä yhdistämällä tiedot toteutuneista tulvista, alustavien hulevesitulvakarttojen tiedot 

tulvan syvyydestä ja laajuudesta, sekä valittujen tulvan kannalta haavoittuvien kohteiden 

sijainnit (Kuva 21), jotta saatiin käsitys mitä haavoittuvia kohteita hulevesitulvavaara-

alueella on ja kuinka tulva niihin voisi vaikuttaa. Tavoitteena oli siis selvittää paikkatieto-

tarkastelun avulla, mitä kohteita Turussa tosiasiassa on altistunut tulville (altistumisen ar-

viointi, esim. Jongman et al. 2012). 
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Kuva 21 Tulvariskialueiden tarkastelu hyödyntämällä tulvahaavoittuvuutta kuvaavaa aineistoa, korjattuja 

alustavia hulevesitulvakarttoja sekä selvitettyjä hulevesien ongelmakohteita. Tulvariskiä arvioitiin tulvan 

aiheuttamien mahdollisten vahinkojen mukaan käyttäen apuna taulukkoa 9 ja sen mukaisia vahinkoryh-

miä (Suomen Kuntaliitto 2018). 

 

Käytettävät tulvahaavoittuvuutta kuvaavat lähtöaineistot olivat Lounais-Suomen alueelli-

sesta tietopalvelukeskuksesta Lounaistieto.fi:stä paikkatietoaineistot Turun kunnan palve-

luista, meriliikennesatamista sekä riskiteollisuudesta. Lisäksi käytettiin Turun kaupun-

kiympäristötoimialan kantakartta- ja rekisteriaineistoja sekä kaava-aineistoja. 

 

Alustavasta hulevesitulvakartasta tunnistetut tulvavaara-alueet yhdistettiin tulvahaavoittu-

vuutta kuvaavien paikkatietoaineistojen sekä toteutuneista tulvista saatavilla olevien tieto-

jen kanssa, jotta saatiin tunnistettua mahdolliset hulevesitulvariskialueet. Käytettyjen tul-

vahaavoittuvuutta kuvaavien paikkatietoaineistojen valinta tehtiin pohjaten taulukkoon 9 

koskien yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Aineistojen haluttiin tuovan 

esiin alueet joilla tulva aiheuttaisi uhkan ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, joilla ve-

sihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen tai muun vastaavan välttämättömyyspalvelun 

toiminta saattaisi keskeytyä, joilla on yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavaa talou-

dellista toimintaa, joilla on riski pitkäkestoiselle tai laaja-alaiselle ympäristön vahingoittu-

miselle tai joilla aiheutuisi korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Huomi-

oon tuli ottaa myös mahdolliset erityisen haavoittuvat ihmisryhmät kuten vanhukset tai sai-

raalan potilaat. Tarkasteltavaksi valittiin terveydenhuoltorakennukset (kunnallinen ter-

veyskeskus, sairaala, neuvola, yksityinen sairaala), vaikeasti evakuoitavat rakennukset (las-

tenkoti, vanhainkoti, palvelutalo tai ryhmäkoti), päiväkodit, paloasemat, oppilaitokset (ala- 

ja yläkoulu, lukio), tietoliikennerakennukset, sähköasemat ja lämpökeskukset, kirjastot, ar-

kistot ja museot, muinaisjäännökset, suojellut rakennukset, kulttuuriympäristö, jäteveden-

puhdistamot/pumppaamot, ympäristölupavelvolliset kohteet, teollisuuden rakennuksia 

(mahdollinen ympäristöriski, elintarvike- ja lääketeollisuus), maanteitä ja pääkatuja, raide-

liikenne, lentoasemat sekä satamat. 

 

Meriliikennesatamat on poimittu Merenkulkulaitoksen meriliikennetilastosta. Aineisto kat-

taa Varsinais-Suomen ja Tammisaaren seutukunnan alueet ja se on digitoitu peruskartan 

avulla. Varsinais-Suomen palvelut on Varsinais-Suomen liiton keräämä ja osoitepaikanta-

ma maakunnallinen palvelupisteaineisto. (Lounaistieto 2018.) Aineisto esittää valikoidut 
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palvelut, joista tarkastelussa hyödynnettiin seuraavia: vanhainkodit, sairaalat, lastenkodit, 

palvelutalot, ryhmäkodit, neuvolat, yksityiset sairaalat, kunnalliset terveyskeskukset, rauta-

tieasemat, museot, kirjastot, paloasemat, sopimuspalokunnat, poliisiasemat, ylä- ja alakou-

lut, lukiot sekä päiväkodit. Valitut palvelut ovat joko haavoittuvia kohteita joita olisi vai-

kea evakuoida, kohteita joille aiheutuisi tulvasta korjaamatonta vahinkoa, tai kohteita, joil-

le on tärkeää taata pääsy tulvatilanteessa. Riskiteollisuuslaitokset-aineisto muodostuu Tur-

vatekniikan keskuksen (TUKES) määrittämistä mahdollisen ympäristöriskin aiheuttavista 

teollisuuslaitoksista (Lounaistieto 2018). Kaikki Lounaistieto.fi-sivustolta saadut aineistot 

rajattiin käsittämään vain Turun kaupungin alue.  

 

Turun kaupungilta saatiin aineistot koskien muita vahinkoryhmiä (jätevedenpuhdistamot ja 

–pumppaamot, sähköasemat, lämpökeskukset, tietoliikenteen rakennukset, muinaisjään-

nökset, suojellut rakennukset ja kulttuuriympäristö). Suojellut rakennukset ovat alun perin 

Museoviraston paikkatietoaineistoja. Kiinteät muinaisjäännökset –aineisto sisältää Museo-

viraston kulttuuriympäristön palveluikkunan (www.kyppi.fi) arkeologisista kohteista ne, 

jotka on määritelty kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Kohteilla on pistemäinen sijaintitieto ja 

sen lisäksi osalle kohteista on digitoitu aluemainen rajaus. (Turun kaupunki 2018.) Rekis-

teri sisältää myös vedenalaiset löydöt, mutta ne kohteet eivät ole olennaisia hulevesitulva-

riskien kannalta. 

 

Tulvavaara-alueella olevien rakennusten tarkastelua helpotti karttapalvelun ominaisuus, 

joka poimi vedelle altistuvat rakennukset (päällekkäisanalyysi) ja muutti tiedon piste-

mäiseksi paikkatiedoksi. Ihmisten altistumista hulevesitulvalle on hankala arvioida, mutta 

ihmisten asuinrakennusten altistuminen onnistuu helpommin. Tulvalle altistuvien raken-

nusten avulla oli mahdollista tarkastella niin kutsuttuja ”riskiruutuja” asunnoissa rekisteri-

tiedon mukaan asuvien ihmisten määrän avulla (Kuva 22). Riskiluokkien luokittelussa on 

käytetty Väestörekisterikeskuksen ylläpitämien rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tie-

toja rakennusten kerrosalasta ja väestörekisterin tietoja rakennuksissa vakituisesti asuvien 

ihmisten määrästä. 

 

 
Kuva 22 Karttapalvelun luokittelu tulvavaara-alueella asuvien ihmisten mukaan. Esimerkkinä harvinai-

nen noin kerran sadassa vuodessa toistuvan sateen aiheuttama tulvavaara.  

 

Tarkastelun pystyi tekemään harvinaiselle tulvalle (noin 1/100a) tai erittäin harvinaiselle 

tulvalle (Porin vuoden 2007 mukainen tulva). Maanteitä ja pääkatuja tarkasteltiin Turun 

kaupungin kantakarttojen avulla. Kaikki aineisto oli pistemuotoista kulttuuriympäristöjä, 

raideliikennettä, maanteitä ja pääkatuja lukuun ottamatta. Tarkasteluissa ei arvioitu yksit-

täisten kohteiden tulvahaavoittuvuutta, vaan arviossa on käytetty vain kohteiden sijaintia ja 

niiden sijoittumista mahdolliselle tulvariskialueelle.  

 

Toteutuneet tulvat –aineisto koostui tässä työssä luvun 4.2 mukaisesti selvitetyistä huleve-

sien ongelmakohteista. Tutkimuksessa tiedostettiin ongelmakohdekartoituksen epävar-

muudet ja mahdollinen oleellisten tietojen puuttuminen, joten ongelmakohteiden varmis-

http://www.kyppi.fi/
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tamiseen ja selvittämiseen käytettiin avuksi kunnan erityisasiantuntijoita, sekä vuonna 

2014 laadittua alueellista hulevesisuunnitelmaa (Turun kaupunki 2014a). Alustavina hule-

vesitulvakarttoina käytettiin työn aikaisemmassa vaiheessa muokattuja karttoja (luku 

4.3.2).  

 

4.3.4 Mahdollisten merkittävien tulvariskialueiden määrittäminen 

 

Alustavassa arvioinnissa etsittiin merkittäviä tulvariskialueita. Merkittävyyden arviointi 

pohjataan tulvariskilain 8 §:ssä lueteltuihin yleiseltä kannalta vahingollisiin seurauksiin. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös tulvariskin todennäköisyys. (Finlex 2010a.) Tul-

variskin merkittävyyden arvioinnissa voidaan käyttää apuna Suomen Kuntaliiton (2018) 

antamia ohjeita ja taulukossa 9 listattuja merkittävyyden kriteereitä. Huomattavaa on, että 

yksittäiseen vahinkokohteeseen liittyvien omaisuusarvojen suuruus ei ole ratkaisevaa, vaan 

merkittävälle hulevesitulvariskialueelle tunnusomaista on suuri yksittäisten vahinkokohtei-

den lukumäärä, joka luo merkityksen yleiseltä kannalta. (Suomen Kuntaliitto 2018.) Mer-

kittävän hulevesitulvariskialueen nimeämiseen liittyvä ohjeistus ei ole muuttunut toiselle 

arviointikierrokselle siirryttäessä. 

 
Taulukko 9 Suomen Kuntaliiton (2018) listaamat merkittävän hulevesitulvariskin indikaattorit, vaikutuk-

set ja kriteerit vahinkoryhmittäin harvinaisen (noin kerran sadassa vuodessa toistuvan) rankkasateen ai-

heuttamissa tilanteissa. 

 
Mahdollisten tulevaisuuden hulevesitulvien osalta arvioinnin perusteena on keskitetysti 

SYKEssä laadituissa alustavissa hulevesitulvakartoissa käytetty tapahtuneiden rankka-

sateiden havaintoihin pohjautuvaa harvinaista, noin kerran sadassa vuodessa toistuvan 

rankkasateen aiheuttamaa hulevesitulvaa. Alue voidaan nimetä merkittäväksi hulevesitul-

variskialueeksi, mikäli taulukossa 9 olevat esimerkkikriteerit täyttyvät tällaisella tai ylei-

semmällä tulvalla. (Suomen Kuntaliitto 2018.) 

 

Tulvan vaikutusten merkittävyyttä pohdittaessa mietittiin lisäksi Kuntaliiton ohjeistuksen 

(2018) mukaisia kysymyksiä. Nämä kysymykset on esitetty taulukossa 10.  

 



59 

 

Taulukko 10 Kysymyksiä, jotka auttavat pohtimaan tulvan vaikutusten merkittävyyttä. (Suomen Kuntaliit-

to 2018) 

Pohdittava kysymys    

Ovatko hulevesitulvat aiheuttaneet kunnan alueella aikaisemmin yleiseltä kannalta katsoen merkit-

tävää vähäisempiä vahinkoja, mutta voisivat tulevaisuudessa aiheuttaa merkittäviä vahinkoja? 

Voidaanko tulvan uhkaamien terveydenhuoltorakennuksien tai huoltolaitosrakennuksien toiminnot 

tai asiakkaat siirtää väistötiloihin? 

Aiheuttaako tulviminen sähköasemille sähkönjakelun tai tietoliikenneyhteyksien 

pitkäaikaisen keskeytymisen? 

Onko olemassa riski, että raakavesilähde saattaa pilaantua? 

Onko käytettävissä varavesilähdettä ja saadaanko se nopeasti käyttöön? Mikä on 

varavesilähteen veden laatu? 

Voidaanko väliaikaisia vedenjakelupisteitä käyttämällä turvata talousveden saatavuus? 

Katkeaako pelastustoimen kannalta erittäin tärkeitä tie/katuyhteyksiä tai alikulkuja (esim. liiken-

nöinti sairaalan päivystyspoliklinikalle tai pelastusasemalle)? 

Onko tulvan alle jäävä kulttuuriperintö luonteeltaan sellaista, että sille aiheutuva vahinko on vas-

taavaa kulttuuriperintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa korjaamatonta? 

 

Mikäli tutkimuksessa tunnistetaan merkittävä tulvariskialue, tulee alue rajata kartalle Suo-

men Kuntaliiton muistion (2018) mukaan siten, että alueesta muodostuu tarkoituksenmu-

kainen tulvavaara- ja tulvariskikartoitettava kokonaisuus ottaen huomioon myös mahdolli-

set uudet tulevat rakentamisalueet. Kartalle olisi hyvä saada sijoitettua kaikki yleiseltä 

kannalta riskialttiit kohteet. Rajauksen tekemistä erittäin laajaksi ei kuitenkaan voida pitää 

työmäärän tai kustannusten kannalta järkevänä, joten harkintaa tulee käyttää. (Suomen 

Kuntaliitto 2018.) 

 

Lain mukaisessa alustavassa arvioinnissa on tavoitteena löytää merkittäviä tulvariskialuei-

ta. Suositellut merkittävyyden kriteerit (taulukko 9) painottavat tulvien aiheuttamien va-

hinkojen vaikutuksia yleiseltä kannalta (Suomen Kuntaliitto 2018). Alustavaa arviointia 

tehdessä voidaan tunnistaa kuitenkin myös muita tulvariskialueita, jotka eivät ole merkittä-

viä tulvariskilain tarkoittamassa merkityksessä. Muiden tulvariskien hallinnan suunnitte-

lussa ei tarvitse edetä lain mukaisesti, vaan suunnittelusta voivat kunnat päättää tapauskoh-

taisesti haluamallaan tavalla.  

 

4.4 Muiden tulvariskialueiden huomioon ottaminen maankäytön 
suunnittelussa  

 

Vaikka lainsäädännön ohjaama suunnittelujärjestelmä koskee vain yleiseltä kannalta mer-

kittäviä tulvia (Suomen Kuntaliitto 2018), kannattaa tarkastelun avulla syntynyttä tietoutta 

tulvavaara-alueista hyödyntää kunnassa maankäytön suunnittelussa. Alustavaa arviointia 

tehdessä on mahdollista löytää tulvariskialueita, joiden tulvariski on merkittäviä tulvariski-

alueita vähäisempiä. Vaikka laki ei edellytä näille alueille tulvakartoituksen tai tulvariskien 

hallintasuunnitelmien laatimista (Suomen Kuntaliitto 2018), eikä niitä raportoida Euroopan 

komissiolle, saattaa näillä alueilla tulvariskien hallinnan parantaminen olla arvokasta kun-

nalle (Räisänen 2018).  

 

Tulevaisuudessa voidaan välttyä isoilta ongelmilta, mikäli kunnassa on maankäytön suun-

nittelussa otettu huomioon mahdolliset tulvariskit. Porissa todettiin (Porin kaupunki 2009) 

vuoden 2007 harvinaisen rankkasateen nostattaman tulvan jälkeen, että tapahtuma antoi 
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hyvän pohjan arvioida riskejä ja niiden vähentämiseen tarvittavia resursseja. He totesivat, 

että osa mittavista vahingoista olisi voitu välttää suhteellisen pienillä taloudellisilla panos-

tuksilla, jos kiinteistöissä ja julkisilla alueilla olisi osattu etukäteen varautua. (Porin kau-

punki 2009.) SYKEn alustavat hulevesitulvakartat antavat kaikille kunnille mahdollisuu-

den tarkastella mahdollisia tulevaisuuden tulvia. Vaikka kunnasta ei alustavan arvioinnin 

perusteella löytyisi merkittäviä tulvariskialueita, ei se tarkoita, etteikö kunta voisi hyötyä 

tulvasuunnittelusta.  

 

Tässä tutkimuksessa tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä rajatut tulvariskialueet, 

joita ei nimetty merkittäviksi, dokumentoitiin ja rajattiin mahdollisia muita jatkotoimenpi-

teitä varten. Maankäyttöä on tärkeää ohjata pois tulvariskialueilta, tai ainakin ottaa tulva-

riski huomioon alueiden suunnittelussa (Gilbert & Vaahtera 2016; Räisänen 2018). Uusia 

rakennuksia ei tulisi kaavoittaa ja rakentaa tulvavaaran alaisille alueille (Ollila 2000). 

Etenkin kohteissa, joissa maankäyttöä on tarkoitus oleellisesti muuttaa, on hulevesien hal-

linta otettava huomioon kaavasuunnittelussa (Räisänen 2018; Helsingin kaupunki 2012).  

 

Tätä työvaihetta varten luvun 4.3.3 paikkatietotarkastelun tuottamaan aineistoon lisättiin 

tiedot tulevista maankäytön muutoksista. Kartalla esitettiin ne Turun kaupungin alueet, 

joille on tulevaisuudessa suunniteltu maankäytön muutoksia, yhdessä korjatun hulevesitul-

vakartan, haavoittuvien kohteiden ja ongelmakohteiden kanssa. Suunniteltuja tulevaisuu-

den maankäytön muutoksia kuvasi tässä tutkimuksessa Turun kaupungin aineisto Yleis-

kaava 2029:ä varten kootuista maankäytön muutoksiin liittyvistä tiedoista (Turun kaupunki 

2018). Maankäytön muutokset on esitetty aineistossa joko pistemäisinä kohteina, tai aluei-

na, riippuen muutoksen luonteesta. Aineiston perusteella Turussa on suunnitteilla yhteensä 

326 maankäytön muutoskohdetta, ja ne on esitetty kuvassa 23. Mikäli muutosalueelle näyt-

ti alustavan hulevesitulvakartan perusteella kerääntyvän merkittävästi vettä, rajattiin alue 

jatkotarkastelua varten käyttäen karttapalvelun Aluerajaukset –toimintoa (kts. luku 

4.3.3.1). Tämän jälkeen tarkasteltiin, minkä tyyppistä muutosta alueelle ollaan tekemässä, 

onko alueella ollut hulevesiongelmia, ja onko siellä nykyään tulvan kannalta haavoittuvia 

kohteita. Nämä tulokset yhdistettynä luvun 4.3.3 tuloksiin antoivat kokonaiskuvan Turun 

alueen niin kutsutuista muista tulvariskeistä.  
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Kuva 23 Kohteet ja alueet Turussa, joille on suunnitelmissa muutoksia maankäytön suhteen.  

 

Maankäytön muutokset eivät rajaudu ainoastaan uudisrakentamiseen, vaan myös jo ole-

massa olevia alueita kehitetään jatkuvasti. Hyvällä tulvareittisuunnittelulla voidaan estää 

tulviminen riskikohteiden läheisyydessä ja johtaa vedet nopeasti pois purkuvesistöön tai 

turvallisemmalle tulvimisalueelle. Mikäli varsinaisia tulvareittejä ei ole suunniteltu, löytä-

vät tulvivat hulevedet tulvatilanteessa oman tulvareittinsä, joka on usein ihmistoiminnan ja 

rakenteiden kannalta vahingollinen. (Suomen Kuntaliitto 2012.) 
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5 Tulokset 

5.1 Turun hulevesiongelmakohteet 
 

Hulevesiongelmakartoituksen päivittämiseen luotu kysely (kts. luku 4.2.1) lähetettiin 

1.11.2017 yhteensä 15 henkilölle ja heille annettiin kuukausi vastausaikaa. Kahdelta henki-

löltä ei saatu vastausta kyselyyn. Tietoa saatiin ELY-keskukselta, pelastuslaitokselta, Tur-

ku Energialta, Turun seudun puhdistamo Oy:ltä sekä Turun palautepalvelusta. Kaupunki-

suunnittelusta ja Kaavoituksesta kerrottiin, että heille ei ole tullut tietoon hulevesiongel-

mia. Tarkempi luettelo yhteyshenkilöistä on liitteessä 3.  

 

Kaiken kaikkiaan uusia hulevesiongelmia saatiin tietoon 61 kappaletta. ELY-keskukselta 

saatiin yksi tapahtuma, Pelastuslaitokselta 14 tapahtumaa, Turun seudun puhdistamo 

Oy:ltä 18 tapahtumaa ja Turku Energialta kolme tapahtumaa. Palautepalvelun kautta saa-

tiin kerättyä 33 palautetta ajalta 6.12.2013 - 15.10.2017, joista 8 luokiteltiin muuksi kuin 

hulevesiongelmaksi tai tiedoiltaan vajaaksi (ei sijaintia). Palautepalveluun ilmoitetuista 

ongelmista huomioitiin analyysissa yhteensä 25 tapahtumaa. Kaikki tietoon tulleet huleve-

siongelmakohteet yhdistettiin jo olemassa olevaan ongelmakohdeaineistoon ja lajiteltiin 

kuuteen luokkaan tulvatapahtuman luonteen mukaan. Selville saatiin taulukossa 11 esitetyt 

tulvien määrät tyypeittäin. 

 
Taulukko 11 Hulevesiongelmakartoituksessa vuodesta 2005 alkaen vuoden 2017 marraskuuhun mennes-

sä tietoon tulleet hulevesiin liittyvät ongelmat.  

Tulvatyyppi Ilmoitettujen ongelmien määrä 

hulevesitulva 178 

katurakenneongelma 49 

muu tulva 59 

ylläpito-ongelma 47 

merivesitulva 8 

hulevesiviemäri puuttuu 3 

yhteensä 344 

 

Tietoja tulvista on kerätty vuosilta 2005-2017. Ilmoitettujen hulevesiongelmien määrissä 

on suuria eroja eri vuosien välillä (Kuva 24). 
 

 
Kuva 24 Ilmoitettujen hulevesiongelmakohteiden määrät vuositasolla ajalla 2005-2017. 
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Näiden lisäksi ajankohdaltaan tuntemattomia tapahtumia tuli tietoon 26 kappaletta. Kaikki 

ongelmakartoituksen tapahtumat on esitetty vuosittain jaoteltuna kuvassa 25. 

 

 
Kuva 25 Turun hulevesiongelmakartoituksen tapahtumat jaoteltuna tapahtumavuoden mukaan.  

 

Vuosina 2005 - 2010 hulevesiongelmia on kirjattu vain muutamia (kuva 24). Tämä johtuu 

osaltaan myös tietojen kirjaamisen puutteesta. Vuosina 2011 ja 2012 tietoon tulleiden hu-

levesiongelmien määrä moninkertaistui, ja vuodesta 2013 eteenpäin hulevesiongelmien 

määrän keskiarvo on ollut 23 ongelman tasolla. Siitäkin eteenpäin on kuitenkin ollut vaih-

telua vuosien välillä. Vuoden 2012 mukaista rankkasateiden aiheuttamaa tulvapiikkiä ei 

kuitenkaan toistaiseksi ole nähty. Ilmoitettujen ongelmakohteiden myötä pystyttiin analy-

soimaan hulevesiongelmien keskittymiä alueellisesti, mikä auttoi tunnistamaan mahdollisia 

tulvariskialueita. Tarkastelujaksona (v. 2005 - 2017) useita hulevesien aiheuttamia ongel-

mia ja vahinkoja on keskittynyt muutamalle kadulle (taulukko 12). 
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Taulukko 12 Turussa tehdyn ongelmakohdekartoituksen avulla havaittuja ongelmankeskittymiä alueelli-

sesti ja ajallisesti.  

Sijainti Ilmoitettujen on-

gelmien määrä 

Ongelmien ajankohdat 

(vuosi) 

Vahingot 

Valmetinkatu (Pan-

sio) 

21 2011, 2012 Useassa tapauksessa viemärivettä 

on päässyt alakertaan. 

Rauhankatu / An-

nankatu  (Port Art-

hur) 

16 2011, 2012 Vesi on päässyt asuntoi-

hin/kellaritiloihin. 

Ruissalontie / 

Kanslerintie (Iso-

Heikkilä) 

13 2011, 2012 Useassa tapauksessa sadevettä on 

päässyt kiinteistön alakertaan.  

Hansapuisto 12 2015, 2016, 2017 Ylivuotoa Turun seudun puhdista-

mon Hansapuiston mittausasemal-

la.  

Kivilähteentie / 

Haihuntie / Ulko-

pellontie (Jäkärlä) 

11 2007, 2008, 2011, 2012  Vesi tai viemärivesi on päässyt 

asuntoihin/kellaritiloihin. 

 

Pienempiä 3-5 ongelman keskittymiä oli tämän lisäksi runsaasti. Yksi esimerkki ongel-

mankeskittymistä on Valmetinkatu Pansiossa (kuva 26). 

 

 
Kuva 26 Erityisesti Pansion Valmetinkadulla on ollut runsaasti hulevesiin liittyviä ongelmia vuosien 2011 

ja 2012 rankkasateiden aikana.  

 

Turussa voidaan päivämäärien ja ilmoitettujen ongelmakohteiden määrän perusteella tun-

nistaa ainakin muutamat ajanjaksot, jolloin on selvästi satanut runsaasti vettä aiheuttaen 

ongelmia eri puolilla kaupunkia. Nämä ovat analyysin perusteella (kuva 27) 3.7.2011, 

23.7.2011, 27.8.2012 ja 5.10.2012. Eniten ongelmia on raportoitu vuoden 2012 rankka-

sateiden jälkeen. Silloin vettä tuli runsaasti elokuussa ja lokakuussa aiheuttaen muun mu-

assa jätevesien tulvimista kellareihin (Portsan Sanomat 2017).  
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Kuva 27 Neljä eniten ongelmia ja hulevesitulvia aiheuttaneet rankkasateet ovat Turussa vuosien 2005 ja 

2017 välillä tapahtuneet 03.07.2011 (punainen), 23.7.2011 (vihreä), 27.8.2012 (sininen) ja 05.10.2012 

(pinkki).  

 

Hulevesiongelmakartoituksen tuloksia käytettiin tässä työssä avuksi mahdollisten tulvaris-

kialueiden tunnistamisessa (kts. luku 4.3.3), mutta tulokset ovat hyödyllisiä kaupungille 

myös erityisesti ylläpidon, kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä työtehtä-

vissä (Räisänen 2018).  

 

5.2 Alustavaan hulevesitulvakarttaan tehdyt korjaukset ja niiden 
merkittävyys 

 

Alustavan hulevesitulvakartan korjaamisen vaikutuksia arvioitiin kahden eri skenaarion 

avulla. Vertailtavina olivat korjaamaton niin kutsuttu alkuperäinen hulevesitulvakartta, se-

kä korjattu hulevesitulvakartta, johon oli sijoitettu oleellisimmat puuttuvat putket ja rum-

mut. Tässä työssä haettiin tehokkainta ratkaisua hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin 

päivittämiseksi, joten muutosten merkittävyyttä verrattiin tehokkuuden, kustannusten, aika-

tekijöiden sekä riskitekijöiden kannalta.  

 

Korjattavaksi valittujen putkien ja rumpujen osalta tehtiin alustava jako. Hulevesiverkos-

tosta valittiin yli 500 mm halkaisijan putket ja rummut, ja ne siirrettiin omalle karttatasol-

leen. Näin ollen tarkasteltavia kohteita saatiin rajattua ja Turun hulevesiverkoston tarkaste-
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lu saatiin yksinkertaisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Tarkasteltavia kohteita jäi yhä 

2921. Mukana oli myös Raision ja Kaarinan kunnan putkia. Ilman niitä tarkasteltavaksi jäi 

1815 kohdetta. Nämä 1815 viemäriä luokiteltiin neljään osaan: 500 – 600 mm, 600 – 750 

mm, 750 – 1200 mm ja 1200 – 2800 mm (Kuva 28). 

 

 
Kuva 28 Turun keskusta-alueen yli 500 mm putket ja rummut luokiteltuna halkaisijan mukaan: 500 – 600 

mm halkaisija (violetti), 600 – 750 mm halkaisija (sininen), 750 – 1200 mm halkaisija (vihreä) ja 1200 – 

2800 mm halkaisija (punainen). Kuvan selitteessä on suluissa kunkin putkikokoluokan putkien määrät. 

 

Korjauksia tehtiin yhteensä 219 (taulukko 13). Korjausten tekemiseen kului aikaa noin 36 

tuntia. Yli 500 mm halkaisijan kokoisia putkia ja rumpuja oli käytetyn aineiston mukaan 

1815 kappaletta. Putkista ja rummuista korjattiin karttaan siis hieman yli 12%.  
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Taulukko 13 Tehtyihin korjauksiin liittyviä lukuja määrien, halkaisijoiden ja ajankäytön suhteen. 

Putkia ja rumpuja aineistossa (>500 mm) 1815 

Hulevesitulvakarttaan tehtyjen korjausten määrä 

[kpl] 

219 

Korjausprosentti [%] 12.1 

Suurimman korjauksen halkaisija [mm] 2800 

Pienimmän korjauksen halkaisija [mm] 200 

Tehtyjen korjausten halkaisijoiden keskiarvo 

[mm] 

1045.2 

Tehtyjen korjausten halkaisijoiden keskihajonta 

[mm] 

417.1 

Korjauksiin kulunut aika [h] 36 

Keskimääräinen aika per korjaus [min, s] 9min 52s 

 

Korjausten aiheuttamia muutoksia arvioitiin tutkimuksessa vertailemalla vesisyvyyksien 

mukaan pinta-aloja. Molemmissa kartoissa (kuva 29) vesisyvyydet luokiteltiin samalla ta-

valla, millä varmistettiin aineistojen hyvä vertailtavuus. Kuvassa 29 on esitetty vesisyvyys-

luokkien kuvaus, vertailussa olevat luokat sekä aineistossa esiintyvät alueiden määrät luo-

kittain. Taulukoissa 14 ja 15 on vertailtu vesisyvyysluokittain aineiston eroja pinta-alojen 

osalta korjatun ja korjaamattoman hulevesitulvakartan välillä, ja näitä eroja 

havainnollistavat kuvien 30 ja 31 mukaiset kuvaajat. 

 

  
Kuva 29 Vesisyvyysluokkien kuvaus, luokat sekä alueiden määrät (suluissa) vertailtuna alkuperäisellä 

korjaamattomalla ja korjatulla aineistolla.  

 

Vesistö ja merialue pysyvät korjauksista riippumatta muuttumattomina (kuva 29), sillä 

kartasta on muokattu ainoastaan rakennetulle alueelle kertyvään veden määrään vaikuttavia 

putkia ja rumpuja. Tämän vuoksi vesistöt ja merialueet suljettiin pois analyysistä.  

 
Taulukko 14 Korjatun ja korjaamattoman hulevesitulvakartan sisältämän vesisyvyystiedon erot luokittain.  

Vesisyvyys [m] korjattu kpl pinta-alojen 

summa [m2] 

pinta-alojen 

keskiarvo [m2] 

0.1 - 0.3 ei 445 976 22 946 575 51,45 

 kyllä 442 240 22 570 051 51,04 

0.3 – 0.5 ei 174 756 5 133 595 29,38 

 kyllä 173 606 5 078 950 29,26 

0.5 – 1 ei 62 095 2 840 209 45,74 

 kyllä 62 264 2 853 714 45,83 

1 – 2 ei 8 333 915 023 109,80 

 kyllä 8571 951 183 110,98 

> 2 ei 606 104 161,39 171,88 

 kyllä 761 138 656,66 182,20 
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Aineisto on vektorimuotoista, joten vesisyvyysluokkien määrät ja pinta-alat eivät itsessään 

kerro tarpeeksi muutosten analysoimista varten. Tärkeämpää on muutosten merkittävyys, 

eli vesisyvyysluokkien mukaisten pinta-alojen muutokset korjatun (A1) ja korjaamattoman 

(A0) kartan välillä. Referenssipinta-ala oli korjaamattoman kartan mukaisten 

vesisyvyysluokkien pinta-ala A0. Pinta-aloja vertailtiin muutoksen suuruudella ΔA = A1 - 

A0, pinta-alojen suhteella A1 / A0 ja suhteellisella muutoksella ΔA / A0 (taulukko 15). 

 
Taulukko 15 Vertailua korjaamattoman ja korjatun kartan vesisyvyysluokkien pinta-alojen välillä.  

Vesisyvyys 

[m] 
A0 [m2] A1 [m2] ΔA [m2] 

Pinta-alojen 

suhde 

Pinta-alojen 

suhteellinen 

muutos 

0.1 – 0.3 22946575 22570051 -376524 0,984 -0,016 

0.3 – 0.5 5133595 5078950 -54645 0,989 -0,011 

0.5 – 1 2840209 2853714 13505 1,005 0,0048 

1.0 - 2 915023 951183 36160 1,040 0,0395 

> 2 104161 138657 34495 1,331 0,3312 

Kokonai-

suudessaan 
31939563 31592555 -347008 0,989 -0,0109 

 

Tulokseksi saatiin kaksi kaaviota (kuvat 30 ja 31), joista voi erottaa ne vesisyvyydet, joissa 

pinta-ala on pienentynyt korjausten jälkeen, tai jossa pinta-alat ovat kasvaneet korjausten 

jälkeen. Suurimmat muutokset tapahtuivat kaikista syvimmän vesisyvyysluokan (> 2 m) 

osalta (kuva 31). Kuvassa 30, mikäli pinta-alojen suhde on pienempi kuin yksi, tarkoittaa 

se, että korjausten myötä vesisyvyysluokan pinta-ala pieneni. Mikäli pinta-alojen suhde 

taas on suurempi kuin yksi, kasvoi vesisyvyysluokan pinta-ala korjausten myötä. Kuvan 31 

pinta-alojen suhteellinen muutos taas kuvaa muutoksen suunnan lisäksi muutoksen merkit-

tävyyttä. Mitä suurempi tai pienempi luku, sitä enemmän pinta-ala muuttui alkuperäiseen 

pinta-alaan verrattuna. 

 

 
Kuva 30 Pinta-alojen suhde vesisyvyysluokkien mukaan. Vesisyvyysluokkia on viisi kappaletta (0.1 - 0.3 

m, 0.3 - 0.5 m, 0.5 – 1 m, 1 – 2 m ja > 2m).  
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Kuva 31 Pinta-alojen suhteellinen muutos  ∆𝑨

𝑨𝟎
⁄  vesisyvyysluokittain. Vesisyvyysluokkia on viisi 

kappaletta (0.1 - 0.3 m, 0.3 - 0.5 m, 0.5 – 1 m, 1 – 2 m ja > 2m).  

 

Visuaaliset tarkastelut tukivat numeerisilla menetelmillä saatuja tuloksia. Veden peittämän 

alueen kokonaispinta-ala pieneni, mutta paikoitellen vettä kertyi enemmän kasvattaen 

syvimpien vesisyvyysluokkien pinta-aloja. Kuvat 32 ja 33 havainnollistavat näitä 

visuaalisessa tarkastelussa havaittuja eroja. Vähä-Heikkilässä kuivia alueita oli enemmän 

korjausten jälkeen (kuva 33), joskin syvimpien vesiluokkien alueille vettä kertyi hieman 

enemmän.  

 

 
Kuva 32 Vähä-Heikkilän alue, korjaamaton aineisto.  
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Kuva 33 Vähä-Heikkilän alue, korjattu aineisto.  

 

Muhkurissa korjaamattomalla kartalla (kuva 34) vettä on selvästi vähemmän kuin 

korjatulla kartalla (kuva 35). Muhkuri on alajuoksulla kahden kaupunkipuron haarassa, 

minkä vuoksi tehdyt korjaukset vaikuttavat herkästi tähän alueeseen. Muhkurin alueen 

rummut ovat padottaneet ennenkin (Turun kaupunki 2014a), joten kun kaupunkipurojen 

matkalla putkia ja rumpuja on korjattu oikean kokoisiksi, usein isommaksi, pääsee vesi 

virtaamaan laskennallisesti paremmin Muhkuriin asti, jossa padottavat rummut aiheuttavat 

entistä suurempaa ongelmaa.  

 

 
Kuva 34 Muhkurin alue, korjaamaton aineisto.  
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Kuva 35 Muhkurin alue, korjattu aineisto.  

 

5.3 Tulvariskialueet 

5.3.1 Alustavat tulvariskialueet 

 

Turussa Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriaineiston (RHR) mukaan 

tulvavaara-alueella arvioitiin sijaitsevan yli 570 rakennusta, joista asuinrakennuksia olisi 

70, kun taas maanmittauslaitoksen maastotietokannan (MTK) mukaan arvioituna raken-

nuksia arvioitiin sijaitsevan tulvavaara-alueella jopa 17 000, joista asuinrakennuksia olisi 

8035. RHR-laskelmien mukaan kerran sadassa vuodessa toistuvalle tulvalle altistuisi 229 

asukasta, ja MTK-laskelmien mukaan vastaavalle tulvalle altistuisi jopa lähes 13 000 asu-

kasta. Tulokset vaihtelevat suuresti johtuen aineistosta ja laskentamenetelmästä. RHR:ssä 

jokaista rakennusta kohden sijoitetaan piste rakennuksen painopisteeseen (Kuva 36), kun 

taas MTK:ssa rakennuksia edustaa rakennusten alan mukainen polygonaineisto (Kuva 37). 

Tämän vuoksi MTK:n mukaisessa analyysissä rakennuksilla tulee huomattavasti 

helpommin osuma tulva-alueen kanssa. RHR:n mukaan arvioidut riskiruudut vaikuttavat 

optimistiselta arviolta (Kuva 36), kun taas MTK:n mukaan arvioituna laskelma vaikuttaa 

herkältä (Kuva 37). Verrattuna kuvaan 36 ja RHR: n mukaisiin riskiruutuihin, MTK:n mu-

kainen analyysi antaa selvästi runsaammin riskiruutuja (kuva 37). Todellisuus on todennä-

köisesti jossakin näiden kahden arvion välillä, mutta lähempänä RHR:n arviota. Analyysin 

epävarmuuksia ja virheitä käsitellään tarkemmin luvussa 6.3. 
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Kuva 36 Turun alueen riskiruudut asukkaiden osalta RHR: n  mukaan arvioituna. 

 

 
Kuva 37 Turun alueen riskiruudut asukkaiden osalta MTK: n mukaan arvioituna. 

 

Sijaintianalyysin perusteella tulva-alueella oli yhteensä 16 vaikeasti evakuoitavaa kohdetta 

(kuva 38): kolme sairaalaa, seitsemän päiväkotia ja yksi ala-aste, yksi neuvola ja neljä pal-

velutaloa, jonka lisäksi tulva-alueella sijaitsi sijaintianalyysin perusteella kaksi museota ja 

yksi kirjasto. Lisäksi tulva-alueilla oli kuusi jätevedenpumppaamoa, 33 kiinteää muinais-

jäännöstä ja kolme rakennussuojelukohdetta.  
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Kuva 38 Turussa sijaitsevat tulvan kannalta haavoittuvat kohteet, jotka paikkatietoanalyysin mukaan ovat 

tulva-alueella. Punaiset pisteet ja punaisella rajatut alueet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä, siniset pisteet 

ovat sairaaloita, vaaleanpunaiset pisteet ovat rakennussuojelukohteita, keltaiset pisteet ovat kouluja, rus-

keat pisteet ovat jätevedenpumppaamoita ja vihreät pisteet ovat Turun kunnan haavoittuvia palveluita (yk-

si neuvola, neljä palvelutaloa, kaksi museota ja yksi kirjasto) 

 

Sähkönmuuntajia ja –asemia on eri puolilla Turkua, mutta yksikään niistä ei sijaintianalyy-

sin mukaan sijainnut tulva-alueella. Tärkeistä liikenneväylistä alustavien hulevesitulvakart-

tojen mukaan Helsingin valtatie katkeaa kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla (kuva 39). 

Tämä tiepätkä on kuitenkin mahdollista sulkea ja kiertää.  

 

 
Kuva 39 Hulevesitulvakartta ja tulva-alueet Helsingin valtatien kohdalla kerran sadassa vuodessa toistu-

valla tulvalla.  
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Ristikkäisanalyysin, eli toteutuneiden tulvien, alustavien hulevesitulvakarttojen ja riskiruu-

tujen perusteella 16 eri aluetta päätyi tarkempaan tarkasteluun. Alueet olivat erikokoisia, ja 

tarkemman tarkasteluun johtivat tapauskohtaisesti hieman eri perustelut. Tulvavaara-

alueita arvioitiin tulvan vahinkoryhmille mahdollisesti aiheuttaman vahingon avulla, jol-

loin tarkasteluun rajautui 8 aluetta. Taulukossa 16 ja kuvassa 40 on esitetty yhteenveto ana-

lyysin perusteella rajatuista Turun alueen alustavista hulevesitulvariskialueista ja rajauksen 

perusteista. 

 

 
Kuva 40 Analyysin perusteella jatkotarkasteluun rajatut alueet Turussa.  

 
Taulukko 16 Yhteenveto Turun alueen alustavista tulvariskialueista. Taulukkoon on merkitty rajaukseen 

johtaneet tarkastelut. 

Sijainti Toteutu-

neet tulvat 

Tulvavaara-

kartoitus 

Riskiruutu 

(RHR/MTK) 

Tulvan kannalta haa-

voittuvat kohteet 

1.Valmetinkatu, 

Pansio 

x (21) x 50 (0-170) x (2) 

2. Muhkuri x (ei tark-

kaa tietoa) 

x 50 (0-180) x( 4) 

3. Iso-Heikkilä x (13)  200 (0-700) x (3) 

4. Port Arthur x (16)  300 (0-870) x (5) 

5. Linnanfältti x (19)  60 (0-250) x (6) 

6. Mäntymäki  x 100 (0-700) x (6) 

7. Raunistula  x 50 (15-270) x (2) 

8. Taalintehtaankatu x (3) x  x (4) 

 

Näitä alueita tarkasteltiin niiden vahinkoryhmille arvioitujen vaikutusten mukaan taulukon 

7 mukaisten merkittävyyden kriteerien mukaan. Vahinkoja arvioitiin joka alueen osalta va-

hinkoryhmittäin.   

5.3.1.1 Valmetinkatu, Pansio 

 

Rajatulla alueella (kuva 41) on esiintynyt useita hulevesitulvia. Alueellisessa huleve-

sisuunnitelmassa mainitaan, että verkoston kapasiteetti on riittämätön (Turun kaupunki 

2014a). Lisäksi alustavien hulevesikarttojen mukaan alueelle kertyy runsaasti vettä (kuva 

41), ja alueella on jätevedenpumppaamo tulvavaara-alueella. Lisäksi alueella on sähkö-

asema (taulukko 17).  
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Kuva 41 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. 

 
Taulukko 17 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Valmetinkadulla Pansiossa va-

hinkoryhmittäin. 
Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 50 (0-170) 

 

 

0 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot / -

pumppaamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

 

1 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 0 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

0 
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5.3.1.2 Muhkuri 
 

Muhkuria ehdotetaan muuksi hulevesitulvariskialueeksi alustavien hulevesitulvakarttojen 

ja aiempien kokemuksien vuoksi. Muhkurissa yhdistyvät kaksi suurta kaupunkipuron haa-

raa (kuva 42), ja alueen rummut ovat padottaneet aikaisemminkin. Alueella on jäteveden-

pumppaamo, joka on tulvavaara-alueella, sekä kolme ympäristölupavelvollista kohdetta 

(taulukko 18). Lisäksi asuntoja on vaarassa kastua.  
 

 
Kuva 42 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. 
 

Taulukko 18 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Muhkurissa vahinkoryhmittäin.  

Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulvava-

hinkoja tulvariskialu-

eella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ih-

miset 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 50 (0-180) 

 

 

0 

 

 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaiku-

tukset terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, ve-

denjakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriy-

tyminen 

0 

 

 

1 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat 

ja lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun kes-

keytyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 3 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja mu-

seoesineiden vahingoittuminen 

0 
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Muhkurin aluetta ehdotetaan tulvariskialueeksi myös sen vuoksi, että korjausten myötä sy-

vän veden määrä lisääntyi tässä kohteessa. Malli saattaa siis olla Muhkurin kohdalta liian 

optimistinen. Lisäksi erittäin harvinaisella sadetapahtumalla (esim. Pori 2007) vettä kertyy 

alueelle paljon. 

 

5.3.1.3 Iso-Heikkilä 

 

Iso-Heikkilän alueella (kuva 43) on esiintynyt useita hulevesiongelmia. Alueella on asun-

toja, jotka ovat vaarassa kastua, sekä kaupungin varasto. Lisäksi alueella on kaksi vanhain-

kotia sekä ympäristölupavelvollinen kohde Rudus Oy, joka valmistaa betonia (taulukko 

19).  

 

 
Kuva 43 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. Iso-Heikkilän alue on vasemmanpuoleinen rajatuista alueista.  
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Taulukko 19 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Iso-Heikkilässä vahinkoryhmit-

täin. 

Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 200 (0 - 700) 

 

 

 

2 

 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

0 

 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 1 

 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

0 

 

 

 

5.3.1.4 Port Arthur 

 

Port Arthuria (kuva 44) ehdotetaan muuksi hulevesitulvariskialueeksi aikaisempien hule-

vesitulvien ja hulevesiongelmien vuoksi, alueella sijaitsevien asuntojen, palvelutalojen, 

päiväkodin sekä tietoliikennerakennusten vuoksi. Alue on arvokasta ympäristökokonai-

suutta, ja se on rakennettu kulttuuriympäristö RKY2009 -alue. (Taulukko 20) Port Arthur 

sijaitsee kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä ja hulevesiverkoston kapasiteetti 

on alueella todennäköisesti riittämätön.  
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Kuva 44 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. Port Arthur on oikeanpuoleinen rajatuista alueista. 

 
Taulukko 20 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Port Arthurissa vahinkoryhmit-

täin. 
Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 300 (0 - 870) 

 

 

2 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

 

0 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 0 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

2 
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5.3.1.5 Linnanfältti 

 

Linnanfältin alueelle (kuva 45) rakennetaan parasta aikaa. Alueella on ollut hulevesitulvia 

ja se on mainittu ongelmakohteena alueellisessa hulevesisuunnitelmassa (Turun kaupunki 

2014a). Alueella on kaksi ympäristölupavelvollista kohdetta: Turku Energia, jonka toimin-

ta liittyy kaukolämpöön ja sähköntuotantoon sekä osa Turun seudun puhdistamo Oy:n jä-

tevedenpuhdistamoa. Lisäksi alueella sijaitsee kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja Topeliuksen 

koulu (taulukko 21).  Hansapuistossa on Turun seudun puhdistamon mittausasema, jossa 

on ilmennyt ylivuotoa useamman kerran viime vuosina. Vuosina 2015 - 2017 Hansapuis-

ton mittausasemalla on raportoitu kaksitoista sateesta ja hulevesitulvista johtuvaa ylivuotoa 

(taulukko 12).   

 

 
Kuva 45 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. 
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Taulukko 21 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Linnanfältin alueella vahinko-

ryhmittäin. 

Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 60 (0-250) 

 

 

1 

 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

0 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 2 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

2 

 

5.3.1.6 Mäntymäki 

 

Mäntymäki (kuva 46) on alavaa aluetta, jossa on tiettävästi ollut ongelmia riittämättömän 

kapasiteetin vuoksi alustavan hulevesisuunnitelman mukaan (Turun kaupunki 2014a). Alu-

eella sijaitsee paljon omakotitaloja, jotka ovat vaarassa kastua, ja alue on arvokas ympäris-

tökokonaisuus sekä rakennettu kulttuuriympäristö RKY 2009 –aluetta. Alueella sijaitsee 

myös kolme ympäristölupavelvollista kohdetta, rakennussuojelukohde, sekä Puropellon 

koulu (taulukko 22). Aivan läheisyydessä on Kaupunginsairaala Mäntymäellä, sekä Kur-

jenpesä dementiakoti, joista etenkin jälkimmäinen on alustavan hulevesitulvakartan perus-

teella veden ympäröimä. 
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Kuva 46 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. 

 
Taulukko 22 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Mäntymäellä vahinkoryhmittäin. 
Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 100 (0-700) 

 

 

0 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

0 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 3 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

3 



83 

 

5.3.1.7 Raunistula 
 

Raunistulassa vettä kerääntyy alustavan hulevesitulvakartan mukaan etenkin Virusmäen-

tien ympäristöön (kuva 47). Alueella sijaitsee asuntoja, joiden RHR:n mukaan arvioidaan 

kastuvan tulvan seurauksena. Lisäksi alueella on kaksi ympäristölupavelvollista kohdetta, 

Maarian vapaapalokunta (VPK) sekä Raunistulan koulu (taulukko 23).  
 

 
Kuva 47 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. 
 

Taulukko 23 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Raunistulassa vahinkoryhmittäin. 
Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~ 50 (15-270) 

 

 

0 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

0 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 2 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

0 
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5.3.1.8 Taalintehtaankatu 

 

Taalintehtaankatu (kuva 48) on teollisuusaluetta Lausteen asutusalueen luoteispuolella. 

Alueella on esiintynyt hulevesiongelmia niin ongelmakohdekartoituksen kuin alueellisen 

hulevesisuunnitelman mukaan. Alueella ei juurikaan ole asutusta, mutta ympäristölupavel-

vollisia kohteita on kolme kappaletta sekä yksi sähköasema (taulukko 24).  

 

 
Kuva 48 Tarkasteltavan alueen rajaus, hulevesitulvakartta sekä RHR:n arvio asukkaista tulvavaara-

alueella. 
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Taulukko 24 Tarkastelu tulvan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Taalintehtaankadulla vahinko-

ryhmittäin. 

Vahinkoryhmä Indikaattoreita Vaikutuksia Mahdollisia tulva-

vahinkoja tulvaris-

kialueella 

Ihmisten turvallisuus Tulva-alueella asuvat ihmi-

set 

 

Vaikeasti evakuoitavat 

kohteet tulva-alueella 

Evakuointi, muutto korjaustöiden 

ajaksi 

 

Evakuointi, potilasturvallisuuden 

vaarantuminen, potilaskuljetuksen 

riskit 

~0 (0-10) 

 

 

0 

Ihmisten terveys, välttämät-

tömyyspalvelut 

Tulvan haitalliset vaikutuk-

set terveydelle 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

jätevedenpuhdistamot 

Talousveden pilaantuminen, veden-

jakelun keskeytyminen 

 

Jäteveden puhdistamisen häiriytymi-

nen 

0 

 

 

0 

Elintärkeitä toimintoja tur-

vaava taloudellinen toimin-

ta 

Tulva-alueella sijaitsevat 

elintarvike- ja lääketeolli-

suuskohteet sekä satamat ja 

lentoasemat 

Yhteiskunnan toimintojen lamaan-

tuminen 

0 

Välttämättömyyspalvelut Tulva-alueella sijaitsevat 

voimalaitokset tai sähkö-

asemat 

 

Tulva-alueella sijaitsevat 

tietoliikenteen rakennukset 

 

Tulvan seurauksesta kat-

keavat kadut ja rautatiet 

Sähkön tai lämmönjakelun keskey-

tyminen 

 

 

Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien 

katkeaminen 

 

 

Liikenneyhteyksien katkeaminen 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Vahingollinen seuraus ym-

päristölle 

Ympäristölupavelvolliset 

kohteet 

Ympäristön pilaantuminen 3 

Kulttuuriperintö Tulva-alueella sijaitseva 

kulttuuriympäristö ja suo-

jellut rakennukset sekä kir-

jastot, arkistot tai museot 

Kulttuuriympäristöjen/suojeltujen 

rakennuksien tai arkisto- ja museo-

esineiden vahingoittuminen 

0 

 

5.3.2 Merkittävät tulvariskialueet Turussa 

 

Alustavien tulvariskialueiden mukaan arvioidut vaikutukset vahinkoryhmittäin eivät ylitä 

taulukon 7 mukaisia merkittävän tulvariskin kriteerejä. Hulevesitulvariskien alustavan ar-

vioinnin perusteella Turussa ei ole yhtään merkittävää tulvariskialuetta.  

 

5.3.3 Muut tulvariskialueet  
 

Muut tulvariskialueet tarkoittavat alueita, joiden tulvariski on merkittäviä tulvariskialueita 

vähäisempiä. Taulukoissa 26 ja 27 sekä luvussa 5.3.3.2 on esitetty yhteenveto Turun alu-

een muista hulevesitulvariskialueista. Näitä ovat tässä tutkimuksessa alustavan arvioinnin 

perusteella löydetyt alueet (kts. luku 5.3.1), sekä maankäytön muutosalueet, joilla on mah-

dollinen tulvariski nyt tai jatkossa.  

 

5.3.3.1 Tulvariskejä maankäytön muutosalueilla 
 

Maankäytön muutosalueita oli Turussa yhteensä 326 aineiston perusteella. Tarkasteltuna 

alustavan hulevesitulvakartan kanssa, kolmetoista aluetta päätyi mukaan tarkempaan tar-

kasteluun (Taulukko 25 ja Kuvat 49-58). Tarkasteltavat alueet olivat hyvin eri kokoisia 
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johtuen osaltaan maankäytön muutoksen luonteesta. Paikoin muutokset on suunniteltu 

kohdistumaan laajalle alueelle, kun taas välillä kohde on yksittäinen ja aineistossa piste-

mäinen. Tämän jälkeen tarkasteltiin, minkä tyyppistä muutosta alueelle ollaan tekemässä, 

onko alueella ollut hulevesiongelmia, ja onko kohteessa nykyään tulvan kannalta haavoit-

tuvia kohteita. Nämä tulokset yhdistettynä luvun 4.3.3 tuloksiin antoivat hyvän kokonais-

kuvan Turun alueen muista tulvariskeistä.  

 
Taulukko 25 Alueet, jotka päätyivät tarkempaan tarkasteluun mahdollisen tulvavaaran osalta, sekä tietoja 

alueista koskien maankäytön muutosta, aikataulua, sekä nyktilannetta.  

Alue Uusi 

alue 

Mikä maankäytön muutos Aloitus Tulvavaara-

tarkastelu 

Hulevesion-

gelmia (ny-

kytilanne) 

Haavoittuvia koh-

teita (nykytilan-

ne) 

1. Biolaakso  Mustionkatu valmis x ei jätevedenpump-

paamo, ympäris-

tölupavelvollinen 

kohde 

2. Kupittaan 

puisto (itä) 

x Itäharjun kampus ja tie-

depuisto / Kupittaanpuis-

to, suunnitelma 

2030 x ei ei 

3. Siirtolapuu-

tarha 

 Kupittaan siirtolapuutar-

ha, suunnitelma 

2026 x ei ei 

4. Pihlajaniemi x  Heikkilän kasarmi, oh-

jelmoitu 

2026 x kyllä muuntamo Heik-

kilän kasarmilla 

5. Puistomäki  Korpilahdentie, ohjelmoi-

tu 

2030 x ei ei 

6. Myllymäki x  Tavara-asema, suunnitel-

ma 

2035 x ei ei 

7. Runosmäki 

(Palli) 

 Runosmäen täydentämi-

nen, kehittämissuunnitel-

ma 

2019 x kyllä Runosmäen van-

hainkoti, kirjasto 

ja koulu, päiväko-

ti, opetusterveys-

asema ja neuvola. 

8. Upalinko, 

Telakkatie 

x  Telakan liittymä vireillä, 

Blue Industry park, oh-

jelmoitu 

2019 x ei ei 

9. Upalingontie 

37 

 Upalingontie, vireillä 2018 x kyllä ei 

10. Nummen-

mäki 

 Ruukinrinteenkulma, vi-

reillä 

2019 x ei ei 

11. Skanssi x  

x  

x  

Vallikatu, voimassa 

Itä-Skanssi, vireillä 

Skanssin keskuspuisto, vi-

reillä 

2018 

2020 

2019 

x ei ei 

12. Vanha Moi-

siontie 35-37 

 Mustasuo, vireillä 2019 x ei ei 

13. Moision 

koulutie 

x Suihkarintie, suunnitelma 2025 x kyllä ei 

 

Biolaaksossa (kuva 49) on valmistunut maankäytön muutos Mustionkadulla. Biolaaksoon 

näyttäisi alustavan hulevesitulvakartan perusteella kerääntyvän paljon vettä, ja alueella on 

muun muassa jätevedenpumppaamo sekä ympäristölupavelvollinen kohde (taulukko 25).  
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Kuva 49 Biolaakso (1). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alustavalla hulevesitul-

vakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maankäytön muutosalu-

etta/-kohdetta.  

 

Kupittaanpuiston itäosaan (kuva 50) on suunnitteilla maankäytön muutoksia. Kaava on 

suunnitelmavaiheessa, ja muutokset on suunniteltu alkavaksi vuonna 2030 (taulukko 25). 

Tämän lisäksi Kupittaan siirtolapuutarhaan (kuva 50) on suunnitelmissa muutoksia alkaen 

vuodesta 2026 (taulukko 25). 

 

 
Kuva 50 Kupittaanpuiston itäosa (2) ja siirtolapuutarha (3). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa 

aluerajausta alustavalla hulevesitulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitul-

vakarttaa ja maankäytön muutosaluetta/-kohdetta.  

 

Pihlajaniemeen (kuva 51) on suunnitelmissa muutoksia Heikkilän kasarmin alueelle. Työt 

on tarkoitus aloittaa vuonna 2026 (taulukko 25). Alueella on ilmennyt ongelmia hulevesien 

kanssa, ja alustavan hulevesitulvakartan perusteella alueelle saattaa paikoin kerääntyä sy-
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vää vettä. Lisäksi Puistomäkeen (kuva 51) on ohjelmoitu muutoksia Korpilahdentielle al-

kaen vuodesta 2030 (taulukko 25).  

 

 
Kuva 51 Pihlajaniemi (4) ja Puistomäki (5). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta 

alustavalla hulevesitulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja 

maankäytön muutosaluetta/-kohdetta.  

 

Myllymäkeen (kuva 52) on suunniteltu muutoksia alkaen vuodesta 2035 (taulukko 25). 

 

 
Kuva 52 Myllymäki (6). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alustavalla hulevesitul-

vakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maankäytön muutosalu-

etta/-kohdetta.  

 

Runosmäkeen (kuva 53) on tehty kehittämissuunnitelma, jonka perusteella Runosmäkeä 

täydennetään vuodesta 2019 alkaen. Alueella sijaitsee muun muassa vanhainkoti, kirjasto 

ja koulu (taulukko 25). 
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Kuva 53 Runosmäki (7). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alustavalla hulevesi-

tulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maankäytön muutos-

aluetta/-kohdetta.  

 

Upalinkoon (kuva 54) on Telakkatielle vireillä Telakan liittymä. Lisäksi alue kuuluu oh-

jelmoituun Blue Industry park:iin. Kyseessä on uusi alue (taulukko 25). Lisäksi Upalingon-

tie 37:ään (kuva 54) on vireillä suunnitelma joka käynnistyy vuonna 2018 (taulukko 25).  

 

 
Kuva 54 Telakan liittymä (8) ja Upalingontie 37 (9). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluera-

jausta alustavalla hulevesitulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakart-

taa ja maankäytön muutosaluetta/-kohdetta.  

 

Nummenmäen alueella on vireillä muutoksia Ruukinrinteenkulmaan (kuva 55). Muutosten 

on tarkoitus alkaa vuonna 2019 (taulukko 25). 
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Kuva 55 Nummenmäki (10). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alustavalla hule-

vesitulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maankäytön 

muutosaluetta/-kohdetta.  

 

Skanssiin (kuva 56) on vireillä suunnitelmat Itä-Skanssiin sekä Skanssin keskuspuistoon, 

ja voimassa kaava Vallikadulle (taulukko 25). Nämä kaikki alueet tulevat olemaan uusia.  

 

 
Kuva 56 Skanssi (11). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alustavalla hulevesitul-

vakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maankäytön muutosalu-

etta/-kohdetta.  

 

Vanhan Moisiontien alueella (kuva 57) on vireillä Mustasuon kaava. Muutokset on tarkoi-

tus aloittaa vuonna 2019 (taulukko 25).  
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Kuva 57 Vanha Moisiontie 35-37 (12). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alusta-

valla hulevesitulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maan-

käytön muutosaluetta/-kohdetta.  

 

Moision koulutielle (kuva 58) on tehty suunnitelma koskien Suihkarintien aluetta. Muutok-

set on tarkoitus aloittaa vuonna 2025. Alueella on esiintynyt hulevesiongelmia (taulukko 

25).  

 

 
Kuva 58 Moision koulutie (13). Vasemmanpuoleinen kuva edustaa alustavaa aluerajausta alustavalla hu-

levesitulvakartalla, ja oikeanpuoleinen kuva puolestaan alustavaa hulevesitulvakarttaa ja maankäytön 

muutosaluetta/-kohdetta.  

 

Näillä alueilla (kuvat 49-58) kannattaa tässä tutkimuksessa tehdyn analyysin perusteella 

kiinnittää huomiota hulevesien hallintaan. 
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5.3.3.2 Yhteenveto Turun alueen muista tulvariskeistä 
 

Kuva 59 ja taulukot 26 ja 27 havainnollistavat yhteenvetona lukujen 5.3.1 ja 5.3.3 tuloksia. 

Punaisella rajatut alueet ovat alustavan tulvariskiarvioinnin perusteella tunnistetut muut 

tulvariskialueet (taulukko 26), ja keltaisella rajatut alueet ovat maankäytön muutosalueiden 

tulvavaaratarkastelun perusteella tunnistettuja alueita (taulukko 27). Numeroinnissa on en-

sin punaisella rajatut alueet (1-8), ja sen jälkeen keltaisella rajatut (9-21). 
 

Taulukko 26 Alustavassa arvioinnissa tunnistetut mahdolliset tulvariskialueet. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Valmetinkatu Muhkuri Iso-

Heikkilä 

Port 

Arthur 

Linnanfältti Mäntymäki Raunistula Taalintehtaankatu 

 

Taulukko 27 Maankäytön muutosalueita tarkastelemalla tunnistetut mahdolliset tulvariskialueet. 

9 10 11 12 13 14 15 
Biolaakso Kupittaanpuisto 

(itä) 
Siirtolapuutarha Pihlajaniemi Puistomäki Myllymäki Runosmäki 

16 17 18 19 20 21  
Telakkatie Upalingontie 

37 
Nummenmäki Skanssi Vanha 

Moisiontie 
Moision 

koulutie 
 

 

 
Kuva 59 Alustavan arvioinnin ja maankäytön muutostenalueiden tarkastelujen tulokset yhteenvetona. 

Punaisella rajatut alueet ovat alustavan tulvariskiarvioinnin perusteella tunnistetut muut tulvariskialueet 

ja keltaisella rajatut alueet ovat maankäytön muutosalueiden tulvavaaratarkastelun perusteella tunnistet-

tuja alueita. Numerot vastaavat Taulukoiden 26 ja 27 tietoja.  
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6 Tulosten tarkastelu 

6.1 Ongelmakohdekartoitus kyselyn avulla 

 

Turun hulevesiongelmakohteiden kartoituksen luotettavuus oli hyvä, vaikka monet asiat 

herättivät analyysin suhteen epävarmuuksia. Menetelmä toimi kuitenkin hyvin tarkoituspe-

riinsä nähden, sillä kattava tieto toteutuneista tulvista ja hulevesiin liittyvistä ongelmista 

antoivat hyvän pohjan hulevesitulvariskien alustavalle arvioinnille. Nyt ongelmakohdekar-

toitus sisälsi yhteensä 344 ilmoitettua ongelmaa, joista 178 oli luokiteltu suoraan hulevesi-

tulvaksi (taulukko 11). Kerätty aineisto sisältää ilmoitetut ongelmat vuodelta 2005 vuoteen 

2017 lokakuuhun asti, joten ongelmakohdekartoitus toimi kattavana pohjana työn myö-

hemmässä vaiheessa tehtäville analyyseille. Toteutuneita tulvia voi selvittää muutenkin 

kuin kyselyn avulla, mutta tämä on menetelmä, jota suosittiin Turun kunnassa. Alustavaa 

arviointia tehdessä jokaisen kunnan tulee pohtia paras menetelmä toteutuneiden tulvien 

selvittämiseen ja tietojen kirjaamiseen tapauskohtaisesti. Yksi vaihtoehto on kirjata tulvat 

ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmään (Suomen Kuntaliitto 2018).  

 

Ilmoitetusta 344:stä ongelmasta jopa 126 on ilmoitettu tapahtuneen vuonna 2012, ja 51 ta-

pahtuneen vuonna 2011 (kuva 24). Vuonna 2012 Turun alueella esiintyi poikkeuksellisen 

voimakkaita sadekuuroja, sekä elokuussa 27. päivä että lokakuun 5. päivä (Turun seudun 

puhdistamo Oy 2012), jotka aiheuttivat tarkastelun perusteella suurimman osan ilmoitetuis-

ta ongelmista. Vuonna 2011 Turussa Ilmatieteenlaitoksen Artukaisten havaintoasemalla 

suurimmat sademäärät mitattiin 03.07.2011, 23.7.2011 ja 16.8.2011. 03.07.2011 sademäärä 

oli 43,6 mm ja 23.7.2011 sademäärä oli 35,8 mm. (Ilmatieteen laitos 2018.) Nämä sateet 

aiheuttivat yhteensä 39 hulevesiongelmaa ongelmakartoituksen mukaan. Vuoden 2011 

vuorokauden maksimisademäärä satoi 16.8.2011 (51,3 mm), mutta siltä päivältä ei ole tie-

dossa hulevesiongelmia (Ilmatieteen laitos 2018). 27.8.2012 Ilmatieteenlaitoksen Artukai-

sella mitattiin 68,6 mm vuorokauden sadekertymäksi, mikä oli vuoden 2012 vuorokauden 

maksimisademäärä Turussa (Leino 2012; Ilmatieteen laitos 2018). Elokuun sadetapahtu-

man arvioidaan olleen toistuvuudeltaan harvinaisempi kuin kerran 200 vuodessa tapahtuva 

(Aaltonen et al. 2008). Tilannetta hankaloitti se, että käytännössä suurin osa vedestä tuli 

muutaman tunnin aikana aamuyöllä. Lokakuussa puolestaan kahtena peräkkäisenä päivänä 

satoi runsaasti, mikä aiheutti hulevesiongelmia. 4.10. satoi 32,3 mm ja 5.10. 21,4 mm vuo-

rokauden aikana (Ilmatieteen laitos 2018). 

 

Hulevesiongelmakartoitus oli merkittävä pohja työlle, sillä hulevesitulvariskien alustava 

arviointi pohjaa pitkälti toteutuneisiin tulviin. Toteutuneiden tulvien selvittämistä varten 

lähetetty kysely oli toimiva tutkimusmenetelmä. Näin hulevesiongelmia saatiin tietoon 

monipuolisesti sekä kaupungin omista organisaatioista että valituista kaupungin ulkopuoli-

sista organisaatioista. Kyselyn vastaanottajat valikoituivat pitkälti hulevesityöryhmän mu-

kaan, sillä ryhmään kuuluu asiantuntijoita kaupungin kaikista hulevesiin liittyvistä organi-

saatioista. Tietoja ongelmakohteista ei kuitenkaan saatu kaikilta kyselyn vastaanottajilta, 

mistä syystä voidaan olettaa, että aineisto ei ole täydellinen. Kyselyn avulla ei saatu selvil-

le myöskään tulvien laajuuksia, kestoja tai sademäärää. Lisäksi ilmoitettujen tulvien tark-

koja esiintymisajankohtia ei saatu aina tietoon. Näillä kaikilla on merkitystä arvioitaessa 

vahingollisten seurausten merkittävyyttä yleiseltä kannalta (Suomen Kuntaliitto 2018).  

 

Kerätty aineisto sisälsi tietoa monenlaisista hulevesiin liittyvistä ongelmista. Kun toteutu-

neita tulvia käytettiin apuna mahdollisten tulvariskialueiden tunnistamisessa, oli oleellista 
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tarkastella tarkemmin ilmoitettujen ongelmien luonnetta. Kyselyssä ongelman luokittelua 

varten oli määritelty kuusi luokkaa: hulevesitulva, katurakenneongelma, muu tulva, ylläpi-

to-ongelma, merivesitulva ja hulevesiviemärin puuttuminen. Katurakenne tai ylläpito-

ongelma kertoivat yleensä muusta kuin tulvaherkkyyteen liittyvistä ongelmista, ja niitä on-

gelmia oli monesti pyritty korjaamaan. Olennaisimpia olivat alueet, joilla oli toistuvia hu-

levesitulvia, minkä vuoksi aineistoa tarkasteltiin välillä rajattuna tähän yhteen luokkaan. 

Toisaalta joskus tulvatapahtuma saattaa olla usean tekijän summa, minkä vuoksi suoravii-

vainen luokittelu ei anna parasta tulosta.  

 

Tehtyjen tarkastelujen ja johtopäätösten tarkkuus ja oikeellisuus ovat riippuvaisia lähtöai-

neistojen tarkkuudesta ja oikeellisuudesta. Hulevesiongelmakartoituksen tulkitseminen ei 

ollut mutkatonta, sillä epävarmuuksia aiheutti epätarkasti määritetyt tulvatapahtuman si-

jainnit tai ajankohdat, puutteelliset tai vaikeasti tulkittavissa olevat tulvatapahtuman ku-

vaukset, sekä kerätyn aineiston puutteet. Oleellista tietoa saattoi jäädä saamatta niiltä ta-

hoilta, joilta ei saatu vastausta kyselyyn. Lisäksi tulvaluokittelun vaikeus aiheutti epävar-

muuksia. Tulvatapahtuma saattaa olla usean tekijän, kuten hulevesitulvan, katurakenneon-

gelman ja ylläpito-ongelman, summa, jolloin voi olla hankalaa luokitella tulva yhteen 

luokkaan.  

 

Euroopan komission raportissa (EC 2016) arvioidaan, että tulvariskien hallinnan suurim-

mat haasteet liittyvät riskialueiden tunnistamisen osalta puutteelliseen historialliseen da-

taan, eri tulvatyyppien selkeämpään erotteluun sekä datan keräämisen ja yhdistämisen 

haasteisiin.  

 

Kyselyn avulla kerätyt kokemusperäiset tiedot olivat riippuvaisia vastaajien ajankäytöstä ja 

perehtyneisyydestä. Kirjatuissa havainnoissa ilmenee vaihtelevaa tarkkuutta, sillä joistakin 

havainnoista on raportoitu toisia yksityiskohtaisemmin. Kiire saattoi vähentää kyselyyn pe-

rehtymistä, ja osa tiedosta jäädä merkkaamatta taulukkoon. Lisäksi toimialan tai organisaa-

tion omat käytännöt saattoivat vaikuttaa siihen mitä tietoja tulvista ja hulevesiongelmista 

tallennetaan. Vaikka kyselyssä pyydettiin myös päivittämään tieto, mikäli ongelmakoh-

teessa on suoritettu toimenpiteitä tulvatapahtuman jälkeen, on joissakin kohteissa voitu 

suorittaa toimenpiteitä hulevesitulvien ehkäisemiseksi ilman että tieto kantautui kyselyn 

taulukkoon. Jo pienet muutokset maanpinnan rakenteessa saattavat vaikuttaa suuresti hule-

vesitulvan laajuuteen ja itse tulvatapahtumaan (EC 2016). Tämän vuoksi joidenkin kohtei-

den hulevesitulvaherkkyys saattaa olla oletettua suurempi tai pienempi.  

 

Lisäksi kyselyn avulla saadut tiedot edustavat vain kyselyyn vastanneiden organisaatioiden 

osaamisalueisiin kohdistuneita ongelmia. Hulevesiin liittyviä ongelmia on todellisuudessa 

varmasti paljon enemmän, mutta tiedon kerääminen niistä ei ole yksiselitteistä. Yksityiset 

henkilöt pystyvät ilmoittamaan hulevesiongelmista Turun kaupungin palautepalvelun kaut-

ta, ja nämä tiedot päätyivät mukaan kartoitukseen, mutta ei voida olettaa, että kaikki tulva-

tapahtumat olisi ilmoitettu asianmukaisesti. Kaikki kaupungin asukkaat eivät välttämättä 

tiedä mahdollisuudesta käyttää palautepalvelua tulvista ilmoittamiseen.   

 

Kolmanneksi täytyy ottaa huomioon, että Turussa ei muutaman viime vuoden aikana ole 

esiintynyt poikkeuksellisia sateita vuorokauden sademäärän osalta (Ilmatieteen laitos 2018; 

taulukko 28), joten mahdolliset rankkasateen ongelmakohteet eivät välttämättä ole tulleet 

esille. Monesti ongelmat havaitaan vasta kun ne ovat jo tapahtuneet (Heintz et al. 2012). 

Vuoden 2011 ja 2012 rankkasateet toki antoivat hieman selkeyttä mahdollisten tulvatilan-
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teen ongelmakohteiden osalta, mutta tilanne on saattanut joissakin ongelmakohteissa muut-

tua sen jälkeen tehtyjen toimenpiteiden tai muuttuneen maankäytön vuoksi. Alla vertailuna 

vuorokauden maksimisademäärät ja kuukausittaiset sadesummat Turun Artukaisten sääha-

vaintoasemalta ajanjaksolta 1.1.2010-10.2.2018 (kuva 60). Vuorokauden maksimisade-

määrissä vuodet 2011 ja 2012 erottuvat muista, etenkin vuosi 2012, mutta kuukauden sade-

summissa piikkejä vaikuttaisi olevan suhteellisen tasaisesti vuosittain. Loppuvuosi 2011 oli 

kaikista sateisin kuukauden sadesumman osalta, mutta vuoden 2017 loppu on toiseksi sa-

teisin. Tämä viittaisi siihen, että vuonna 2017 vettä on satanut tasaisemmin, mutta runsaas-

ti, kun taas vuonna 2011 sadetta on tullut runsaammin lyhyemmän ajanjakson sisällä. Run-

saammat lyhytkestoiset sateet aiheuttavat helpommin hulevesitulvia. Hulevesitulvien syn-

tyyn vaikuttaa monipuolisesti vallitsevat sää- ja vesistöolosuhteet, eivätkä sademäärät ker-

ro kaikkea, mutta äkillisen tulvatilanteen kannalta oleellisinta on sateen hetkellinen voi-

makkuus. (Lehtonen 2011.)   

 
Taulukko 28 Vuorokauden maksimisademäärät vuosittain Turun Artukaisten säähavaintoasemalta (Ilma-

tieteen laitos 2018). Havaintojakso on vuorokausikohtainen ajalta 1.1.2010 - 10.2.2018. 

 

Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sademäärä 

[mm] 

43,5 51,3 68,6 15,4 21,9 26 30,5 35,9 12,3 

 

 
Kuva 60 Kuukauden sadesummat vuosittain Turun Artukaisten säähavaintoasemalta (Ilmatieteen laitos 

2018). Havaintojakso on vuorokausikohtainen ajalta 1.1.2010-10.2.2018. 

 

Ongelmakohdekartoitusta tai sen tietoja ei siis voida pitää absoluuttisina kaikkia tulvata-

pahtumia sisältävänä tietokantana. Se on pikemminkin viitteellinen tulvatapahtumien riski-

alueita todentava listaus. Mahdollisten puutteiden vuoksi ongelmakohteita saattaa todelli-

suudessa sijaita myös alueilla, joita analyysi ei tunnista. Tämä epävarmuus vaivaa tulvaris-

kien arviointia aina, kun dataa on rajoitetusti (de Moel et al. 2015). Tämän vuoksi kaupun-

gin erityisasiantuntijaa (Räisänen 2018) käytettiin hyödyksi tarkistamaan, onko hänellä tie-

dossa joitain ongelma-alueita, jotka pitäisi erityisesti ottaa mukaan tarkasteluun. Muun 

muassa Muhkurin alue otettiin tätä kautta tarkasteluun. Myös alueellinen hulevesisuunni-

telma (Turun kaupunki 2014a) esittää mahdollisia kaupungin hulevesiongelmakohteita 
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(kts. luku 3.2.3), ja hulevesisuunnitelman tuloksia peilattiin ongelmakohdekartoituksen tu-

loksiin. Vastaavuuksia tuli runsaasti, mikä helpotti tarkasteltavaksi valittavien tulvariski-

alueiden rajaamista.  

 

Ongelmakohdekartoituksen ja kyselyn avulla saadut tiedot olivat tärkeitä mahdollisten tul-

variskialueiden tunnistamista varten toistuvuusanalyysin avulla (alueet joilla tulvia toistui 

useita ja useampana ajankohtana). Etenkin muutamat alueet, joilla hulevesiongelmia oli 

toistuvasti eri ajankohtina toisiaan lähellä olevilla sijainneilla, antoivat viitteitä mahdolli-

sesta tulvariskialueesta. Näistä esiin nousi etenkin Valmetinkatu Pansiossa, Rauhankatu ja 

Annankatu Port Arthurin alueella, Ruissalontie ja Kanslerintie Iso-Heikkilässä, Hansapuis-

to, sekä Haihun alue Jäkärlässä (taulukko 12).  

 

6.2 Alustaviin hulevesitulvakarttoihin tehdyt korjaukset 

 

Korjatut putket olivat määrällisesti noin 12,1 % kaikista vähintään 500 mm halkaisijan 

putkista Turun, Raision ja Kaarinan alueella (taulukko 13). Korjauksia tehtiin alhaisesta 

prosenttimäärästä huolimatta yli 200 kpl, mikä vaatii aikaa ja tarkkuutta. Aineisto oli hyvin 

laaja. Kaikkia putkia ja rumpuja ei ollut tarkoitus tai edes mahdollista korjata manuaalisesti 

alustavaan hulevesitulvakarttaan, jonka vuoksi korjatut 12,1 % pyrittiin rajaamaan merkit-

tävyyden mukaan joko koon tai sijainnin mukaan. Aineisto oli kuitenkin niin kattava, että 

joitain oleellisia putkia tai rumpuja saattoi edelleen jäädä korjaamatta. Toisaalta kaikista 

oleellisista kohdista ei ollut saatavilla tarvittavaa tietoa putkista tai rummuista ja aineisto 

oli siinä mielessä puutteellinen.  

 

Kunnan asukasmäärä korreloi jossakin määrin rakennetun alan kanssa ja siten myös usein 

hulevesiputkien ja rumpujen määrän kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuremmilla kunnil-

la on suurempi työ mahdollisten putkien ja rumpujen korjausten tekemisessä. Toisaalta, 

mitä suurempi kunta, sitä paremmat myös resurssit usein ovat (Räisänen 2018). Eli sinän-

sä, mitä pienempi kunta, sitä vähemmän hulevesiputkia ja rakennettua pinta-alaa, eli vä-

hemmän korjattavaa, mutta myös vähemmän resursseja. Tämän oletuksen perusteena alus-

tavien hulevesitulvakarttojen korjaamista arvioitiin yleisellä tasolla. 

 

Korjausten tekemiseen kului tutkimuksessa aikaa 36 tuntia. Tähän vaikuttaa Turun kunnan 

alueen koko ja kattavan verkoston myötä korjattujen kohteiden suuri määrä, 219 kappalet-

ta. Yhteen korjaukseen kului täten keskimäärin aikaa vajaa 10 minuuttia. Korjauksiin ku-

luneeseen aikaan vaikutti myös menetelmän kehittäminen. Korjausten tekemisestä ei ollut 

tarkkaa ohjeistusta, vaan mahdolliset virheet huomattiin sitä mukaa kun korjauksia tehtiin. 

Tämän vuoksi osa korjauksista jouduttiin tekemään useampaan kertaan, mikä luonnollisesti 

vei enemmän aikaa. Korjauksista voi siis suoriutua huomattavasti nopeamminkin per kor-

jaus, eikä kokonaisaikaa kulu paljoa, mikäli korjattavia ei ole montaa. Kuten yllä todettiin, 

isommilla kunnilla ja monimutkaisemmat verkostot omaavilla kunnilla korjaamiseen kuluu 

luonnollisesti enemmän aikaa, mutta toisaalta juuri niillä alueilla korjaukset saattavat olla 

merkityksellisimpiä. Tulvan vaikutusten arviointi on erityisen haastavaa juuri laajoilla mo-

nimutkaisen verkoston omaavilla kaupunkialueilla (Olsen et al. 2015). 

 

Korjausten tehokkuutta arvioitiin ajankäytön lisäksi pinta-alojen muutosten suuruudella. 

Pinta-aloista laskettiin suhteellisia muutoksia vesisyvyysluokittain, jotta luvut antaisivat 

viitteitä muutosten merkittävyydestä. Enimmäkseen muutokset olivat suhteellisen pieniä, 
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mutta etenkin syvimmän vesisyvyysluokan (yli 2 m) pinta-ala lisääntyi reippaasti korjaus-

ten myötä (kuva 31). Pitää ottaa huomioon, että alustavien hulevesitulvakarttojen mallin 

laskenta on tehty 6 x 6 km karttalehdittäin (Ympäristöhallinto 2017a; Suomen Kuntaliitto 

2018), jotka eivät täysin mukaile Turun rajoja. Laskelmat ottavat siis väkisin huomioon 

myös Turun alueen ulkopuolella olevia vesiä. Mallit ylittävät Turun rajat kuitenkin saman 

verran molemmissa tapauksissa, korjaamattomalla ja korjatulla kartalla, joten keskinäisten 

muutosten suuruutta pystyi hyvin arvioimaan tehdyillä laskelmilla.  

 

Kokonaisuudessaan veden peittämä pinta-ala pieneni korjausten myötä. Vesisyvyyksien 

pinta-alojen muutokset olivat pienemmillä vesisyvyyksillä negatiivisia, kun taas suurem-

milla vesisyvyyksillä positiivisia. Myös suhteelliset muutokset korreloivat näiden tulosten 

kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että korjausten aiheuttamien muutosten mukaan vesi virtasi 

laajemmilta alueilta, missä vesi oli matalampana, pienemmille alueille, jossa veden kerty-

minen aiheuttaa veden syvyyden kasvamista. Korjaukset auttoivat siis paremmin tuomaan 

esille ne kohdat, jotka todennäköisesti tulvatilanteessa padottavat ja saattavat näin luoda 

ongelmia.  

 

Lähtöaineisto sisälsi yllättävän paljon virheitä, mikä vaati tarkkuutta korjausvaiheessa. Jo-

kainen korjaus tarkistettiin kahden eri ohjelman, MapInfon ja Webmapin, avulla, jotta kor-

jaamisessa käytettiin mahdollisimman oikeaa tietoa. Mikäli lähtöaineistossa ilmeni ristirii-

taisuuksia, noudatettiin Webmapin mukaista tietoa. Se oli todennäköisemmin oikeassa ja 

päivitetty (Räisänen 2018).  

 

Kaiken kaikkiaan korjatut hulevesitulvakartat näyttivät jopa yllättävän optimistisilta ja kor-

jattu malli saattaakin olla paikoin jopa turhan optimistinen. Kaupungin erityisasiantuntija 

(Räisänen 2018) painotti, että todellisuudessa putket eivät kerää mallinnuksen tavoin vettä 

mistä tahansa avouoman lailla, vaan hulevesikaivot muodostavat monesti etenkin tulvata-

pahtumissa niin sanotun pullonkaulan, mikä aiheuttaa veden kertymistä. 

 

Korjausten tekeminen oli tutkimuksen kannalta perusteltua, sillä muutoksia tapahtui ke-

rääntyvän veden sijainnin sekä vesisyvyysluokkien osalta. Tämän vahvistivat sekä numee-

rinen että visuaalinen tarkastelu. Korjausten myötä tapahtuvat muutokset vaihtelevat var-

masti suuresti kunnasta ja alueen ominaisuuksista riippuen (Sänkiaho & Sillanpää 2012), 

mikä hankaloittaa tulosten sovellettavuutta. Kuitenkin, alustavat hulevesitulvakartat tarjoa-

vat kunnalle arvokasta tietoa myös muuten kuin alustavan arvioinnin osalta, joten pyrki-

mys virheiden minimoimiseen ja mahdollisimman oikean tiedon saavuttamiseen kannatta-

vat. Turku on Suomen kuudenneksi suurin kunta, eikä korjauksiin kulunut tämän kunnan 

alueen osalta kuin 36 tuntia, joten suurin osa Suomen 311 kunnasta (Valtiovarainministeriö 

2017) suoriutuisi korjauksista huomattavasti nopeammin.  

 

6.3 Tulvariskialueet 

 

Alustavien hulevesitulvakarttojen käyttäminen karttapalvelussa mahdollistaa karttojen päi-

vittämisen tarpeen mukaan yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. Perinteisillä 

paperikartoilla valuma-alueen hydrologisten olojen muutoksia ei luonnollisesti voida päi-

vittää. Käyhkö (2007) toteaakin, että maankäytön muutosten, ilmastonmuutoksen sekä uo-

man spontaanin muuntumisen seurauksena tulevaisuuteen ulottuvien tulvariskiarvioiden 

pohjana olevan paikkatietoaineiston tulee päivittyä helposti. Karttapalvelu osoittautui käte-
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väksi työkaluksi mahdollisten tulvariskialueiden tarkastelun jokaisessa työvaiheessa, sekä 

korjausten tekemisen osalta.  

 

Hulevesitulvakartat oli tarkoitettu alustavaksi aineistoksi, sillä ne sisältävät jonkin verran 

virheitä. Putkiin ja rumpuihin liittyviä virheitä pyrittiin korjaamaan luvun 4.3.2 mukaisesti, 

mutta tulvamallinnukseen sisältyy monia muitakin epävarmuustekijöitä etenkin harvinais-

ten tulvien vedenkorkeuksien määrittämisessä, sillä luotettavia hydrologisia havaintoja on 

vain suhteellisen lyhyeltä ajalta (de Moel et al. 2015). Lisäksi toistumisaikoihin ja toden-

näköisyyksiin tulee suhtautua suuntaa-antavina, sillä esimerkiksi mallinnus ja havaintojak-

son pituus aiheuttavat paljon epävarmuuksia tulvien toistuvuuden arvioinnissa (Ympäristö-

hallinto 2013). Alustaviin hulevesitulvakarttoihin liittyvien epävarmuuksien lisäksi riskien 

arviointiin liittyy aina epävarmuuksia (FLOODsite 2009b, s.9). De Moel et al. (2011) mu-

kaan tulvan vahinkojen arvioinnissa epävarmuudet liittyvät maankäyttöön, vahinkomallei-

hin ja tulvan syvyyteen. 

 

Erityisesti tulvalle altistuvien asukkaiden arviointiin liittyi tutkimuksessa paljon epävar-

muuksia. Karttapalvelun tarjoama mahdollisuus arvioida tulvalle altistuvia ihmisiä niin 

kutsuttujen riskiruutujen mukaan auttoi havaitsemaan mahdollisia tulvariskialueita. Riski-

ruutuja arvioitiin kahdella eri aineistolla ja laskentamenetelmällä. Rakennus- ja huoneisto-

rekisterin (RHR) ja maastotietokannan (MTK) mukaan arvioitu asukkaiden määrä per ruu-

tu tulvavaara-alueella antoi hyvin erilaisen tuloksen, MTK arvioi asukkaita altistuvan tul-

valle jopa 57-kertaisesti (kts. luku 5.3.1). Suuret erot johtuivat laskentatavasta. RHR sijoit-

taa koko rakennusta varten vain yhden pisteen rakennuksen painopisteeseen, josta tarkas-

tellaan, ulottuuko vesi siihen asti. Pisteet oli yleensä sijoitettu rakennuksen keskelle tai lä-

hettyville. Todellisuudessa talo saattaa kuitenkin kastua jo ennen kuin mallin mukainen 

laskentatapa osaisi niin ennustaa. Siksi riskiruutujen määrä jäi hyvinkin pieneksi. MTK:n 

mukaisessa arvioinnissa taas aineistona toimii polygonaineisto, jonka perusteella rakennus-

ten pinta-alaa verrataan tulva-alueeseen. Jos pienikin osa rakennuksen alasta osuu veteen, 

oletetaan sen olevan tulva-alueella. Tällä menetelmällä analyysissä tulee helpommin osu-

ma tulva-alueen kanssa, ja menetelmä vaikutti jopa liian herkältä tutkimuksen tarkastelua 

varten. Analyysin tulokset eivät olleet kovin selkeät. Todellinen tulvalle altistuvien asuk-

kaiden määrä on todennäköisesti jossakin näiden kahden laskentamenetelmän välissä. Tä-

män vuoksi vahinkoja arvioitaessa tulvalle altistuvien ihmisten määrä arvioitiin edellä 

mainittujen laskentamenetelmien tulosten väliin, kuitenkin lähemmäs RHR:n mukaista ar-

viota. 

 

Suurta virhettä arvioinnissa saattaa myös aiheuttaa se, että rakennuksen perustamistasoa ei 

ole tiedossa. Tiedon puuttumisen vaikutusta tulvariskiarvioihin hulevesien osalta olisi hyvä 

tutkia tarkemmin. Tämä pätee tulvalle altistuvien asukkaiden ja rakennusten lisäksi myös 

muihin erityisen haavoittuviin kohteisiin. Tutkimuksessa suurin osa haavoittuvista kohteis-

ta oli aineistona pistemuotoista. Se ei välttämättä anna kokonaisvaltaista kuvaa mahdolli-

sesta vahingosta, ja kohteiden tarkempi tutkiminen toisi varmasti arvokasta tietoa.  

 

Haavoittuvien kohteiden sijaintianalyysi hulevesitulvakartan kanssa jätti yhteensä 75 koh-

detta tarkasteluun, kun asuinrakennuksia ei otettu huomioon. Osa kohteista ei tarkemman 

tarkastelun perusteella kuitenkaan ollut vaarassa vahingoittua tulvan osalta. Tämä johtuu 

juuri edellisessä kappaleessa mainitusta pistemuotoisen aineiston luomasta epävarmuudes-

ta ja virhetulkinnasta riskin suuruuden suhteen.  
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Tulvien mahdollisen aiheuttaman vahingon arvioinnin perusteella rajattiin kahdeksan alu-

etta Turusta, joiden osalta suoritettiin tarkempaa tarkastelua. Euroopan komission raportti 

(EC 2016) tunnistaa yhdeksi tulvariskien hallinnan suunnittelun haasteeksi riskialueiden 

rajaamisen ja siihen liittyvät kysymykset koskien paikallistamista (rankkasateiden toden-

näköisyys ei juurikaan riipu paikasta), raja-arvoista ja siitä kuinka ne tulisi määritellä, sekä 

määriteltyjen ja rajattujen tulvariskialueiden luotettavuudesta. Nämä haasteet tunnistettiin 

myös tässä tutkimuksessa. Yksikään rajatuista alueista ei kuitenkaan ylittänyt arvioitujen 

vaikutusten osalta taulukon 7 mukaisia merkittävän tulvariskin kriteerejä. Myöskään en-

simmäisellä kierroksella vuonna 2011 tehdyn alustavan arvioinnin perusteella Turussa ei 

ollut merkittäviä tulvariskialueita (Turun kaupunki 2011). Tutkimuksessa tehdyt tarkastelut 

osoittavat kuitenkin, että Turussa on hulevesitulville alttiita alueita, eli niin kutsuttuja tul-

vaherkkiä alueita, jotka todennäköisesti hyötyvät tulvasuunnittelusta (Taka 2012).  

 

Arvioinnin mukaan Turussa ei siis ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Alustava arvi-

ointi tehtiin harvinaisella noin kerran sadassa vuodessa toistuvan sateen mukaan ja arvi-

oinnin mukaan tämän sadetapahtuman aiheuttaman tulvan ei arvioida ylittävän merkittä-

vyyden kriteerejä vahingoiltaan yleiseltä kannalta. Olsen et al. (2015) arvioi, että tulvien 

aiheuttamat vahingot kasvavat logaritmisesti toistuvuusaikojen mukaan (Kuva 61). Tämä 

tutkimus ei kerro, minkä todennäköisyyden sadetapahtuma aiheuttaisi yleiseltä kannalta 

katsottuna merkittävyyden kriteerit ylittäviä vahinkoja Turussa. Tulvan riskejä arvioidaan 

tulvan aiheuttamien vahinkojen ja tulvan todennäköisyyden mukaan. Tulvan toistuvuusai-

ka vaikuttaa tulvan vahinkojen suuruuteen, mutta samalla myös tulvan todennäköisyyteen 

siten, että toistuvuusajan kasvaessa tarpeeksi suureksi tulvan riskiarvio pienenee. (Olsen et 

al. 2015). Ratkaistavaksi kysymykseksi jää se, millä toistuvuusajalla Turussa olisi suurim-

mat tulvariskit, ja millä toistuvuusajalla vahinkoryhmille aiheutuvat vahingot ylittäisivät 

merkittävyyden kriteerit.  

 

 

 
Kuva 61 Toistuvuusaikojen ja tulvan aiheuttamien vahinkojen suhde on arvioiden mukaan logaritminen, 

mutta tulvan riskin on arvioitu pienenevän, kun toistuvuusaika kasvaa tarpeeksi suureksi (Olsen et al. 

2015). 

 

6.3.1 Maankäytön muutosalueet 

 

Alustavan arvioinnin avulla löydettyjen tulvaherkkien lisäksi tässä työssä tarkasteltiin Tu-

run maankäytön muutosalueita yhdessä korjatun hulevesitulvakartan kanssa mahdollisen 

tulvariskin varalta. Turun alueeseen kohdistuu kaavoitus- ja rakentamispainetta ja maan-
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käytön muutosalueita oli aineiston perusteella 326. Selvityksen yhtenä tavoitteena oli, että 

Turun alueiden tulvaherkkyys voidaan ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaihees-

sa. Gilbert & Vaahteran (2016) mukaan kaikki rakentaminen tulisi pyrkiä ohjaamaan vaa-

ra-alueen ulkopuolelle ja maankäytön ratkaisuin ehkäistä riskille altistumista ja pienentää 

jo olemassa olevaa riskiä.  

 

Tarkastelussa rajautui kolmetoista aluetta (taulukko 25), joihin on suunnitteilla maankäy-

tön muutoksia ja joissa alustavan hulevesitulvakartan mukaan saattaa aiheutua ongelmia 

hulevesitulvista. Maankäytön muutokset esitettiin aineistossa joko alueina tai pistemäisinä, 

riippuen muutoksen luonteesta. Muutama pistemäinen kohde päätyi tarkasteluun, mutta 

enimmäkseen kyseessä oli suuremmat alueet, joille on myös suunnitelmissa suuria muu-

toksia. Erityisesti uusien alueiden hyvällä suunnittelulla voidaan varautua ilmastonmuutok-

sen myötä ennustetun sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien negatiivisten vaikutusten, kuten 

tulvien, lisääntymiseen.  

 

Tulvariskialueille rakentaminen ja muut huonot suunnitteluratkaisut voivat lisätä kaupun-

gin haavoittuvuutta. Lisäksi haavoittuviin väestöryhmiin kuuluvien asukkaiden määrä kau-

pungissa voi lisätä kaupungin haavoittuvuutta. (Laurila 2014; Pringle 2016.) Hyvällä 

maankäytön muutosten suunnittelulla ja hulevesien hallintaa parantavilla ratkaisuilla taas 

voidaan saada aikaan isoja positiivisia vaikutuksia (Sänkiaho & Sillanpää 2012). Alavilla 

alueilla voidaan varata enemmän tilaa veden keräämiseen, riittäviä avo-ojia ja tehokkaita 

pumppaamoja. Kaupunkikeskustat ovat tiiviitä, ja siellä tarvitaan muita keinoja. Keskusto-

ja kehitettäessä on parannettava viemäröintijärjestelmiä ja kasvatettava mitoitusta oleelli-

sissa kohdissa. Tärkeintä on saada riskit ja resurssit kohtaamaan. Lisäksi asemakaavoissa 

voidaan esimerkiksi määrätä, että pinnoitteista tietty pinta-ala tulee olla vettä läpäisevää. 

Tiiviisti rakennetuilla alueilla voidaan myös mahdollisuuksien mukaan suunnitella osa alu-

eista luonnonmukaiseen tilaan, joilta vesi saataisiin imeytymään maahan ja vähentämään 

pintavaluntaa. (Porin kaupunki 2009.) Kestäviä ratkaisuja maankäytön osalta tulee etsiä 

sekä rakentamisen, liikkumisen että terveydenhuollon osalta (Pringle 2016).  

 

Hyvän suunnittelun lisäksi kaupunkilaisten tietoisuutta ja osallistamista ilmastokysymysten 

osalta tulee pyrkiä lisäämään, sillä eri sidosryhmien osallistaminen tulvariskien hallintaan 

erilaisilla kiinteistökohtaisilla menetelmillä edesauttaa kaikkia (Laurila 2014). Kaupunkien 

ilmastokestävyydellä on merkitystä kaupunkien elinvoimaisuudelle ja asumisviihtyvyydel-

le (Pringle 2016).  

 

Maankäytön muutosten osalta aineistona haluttiin tässä työssä hyödyntää laajempaa aineis-

toa, kuin mitä vireillä olevat kaavat olisivat edustaneet. Tämä mahdollistaa selvityksen 

hyödyntämisen ja riskien arvioimisen Turun kaupungissa pidemmällä suunnittelujänteellä. 

Harjanteen et al. 2016 mukaan julkinen sektori yleisesti pyrkii arvioimaan riskejä pidem-

mällä aikajänteellä kuin yksityinen sektori, ja julkisella sektorilla myös sää- ja ilmastoris-

kien hallintaa ohjaa moninaisempi riskikäsitys. Räisänen (2018) arvioi tämän johtuvan sii-

tä, että julkisella sektorilla pyritään ajattelemaan kauaskantoisemmin toimenpiteiden luon-

teesta johtuen. Kunnissa sää- ja ilmastoriskejä tarkastellaan useimmin 10-20 vuoden pää-

hän (Harjanne et al. 2016). 

 

Tutkimuksessa rajatuilla alueilla tulee tehdyn analyysin perusteella arvioida muuttuvan 

maankäytön vaikutuksia alueen tulvariskeihin. Tämän tutkimuksen kaltaisen selvityksen 

etu on, että alueen tulvaherkkyys ja sen vaatimat toimenpiteet voidaan ottaa huomioon jo 
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maankäytön suunnitteluvaiheessa (Marttila 2014). Tarkastelun tuloksiin yhdistettiin myös 

alustavan arvioinnin perusteella rajatut tulvaherkät alueet, sillä tämän työvaiheen tulosten 

oli tarkoitus mahdollistaa tulvariskialueiden huomioon ottaminen maankäytön suunnitte-

lussa Turun kaupungissa. Heintz et al. (2012) totesi, että kunnat suhtautuvat tulvariskien 

hallinnan suunnittelemiseen hyvin eri tavoin. Asenteet voidaan kuitenkin jakaa karkeasti 

kahteen luokkaan, negatiiviseen ja positiiviseen (Heintz et al. 2012). Turun kaupungin suh-

tautuminen alustavaan tulvariskiarviointiin ja tulosten hyödyntämiseen osoittaa positiivista 

asennetta tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessia kohtaan. Suunnitteluprosessi tulee 

nähdä mahdollisuutena, sillä parhaimmillaan arvioinnin avulla saadaan kunnan kannalta 

hyvin arvokasta tietoa suunnittelun tueksi.  

Tutkimuksen tulokset esiteltiin työssä havainnollistavien karttakuvien avulla, mikä helpot-

taa tulosten ja tulvavaara-alueiden hahmottamista. Tutkimuksen kaltaisia tuloksia on usein 

helpompi havainnollistaa päättäjille ja kansalaisille hyvin laadittujen karttojen avulla. Tu-

losten on hyvä olla selkeästi esiteltävissä, sillä tulvariskien hallinnan prosessin kehittämi-

seen vaikuttaa päätöstentekijöiden suhtautuminen muutoksiin (Heintz et al. 2012). Huleve-

det ovat haastavia arvaamattomuutensa vuoksi, ja yleisön kanssa viestinnässä täytyy kom-

munikoida selkeästi väärinymmärrysten välttämiseksi. Hulevesitulvien osalta ei ole mah-

dollista todeta riittävällä varmuudella julkista viestintää varten, mitkä alueet pysyvät kui-

vana rankkasateen aikana ja mitkä kastuvat (EC 2016).  Hulevesitulvat voivat käytännössä 

osua mihin tahansa, toisin kuin esimerkiksi vesistötulvat. Yleisön kanssa viestinnässä täy-

tyy ilmaista selkeästi, että kyse on mallinnetuista skenaarioista, ei todennäköisyyksistä. 

Poikkeuksellinen rankkasade voi aiheuttaa hulevesitulvan ja vahinkoja myös alueille, joita 

ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu mahdollisina riskialueina. Vastaavasti mahdollisena ris-

kialueena tarkasteltu alue ei välttämättä koe tulvavahinkoja. 

Tulvaherkillä alueilla olisi hyvä selvittää mahdollisten tulvavesien johtamista puistoihin ja 

viheralueiden käyttöön. Etenkin keskusta-alueilla vesien ohjaaminen pois vähentää tulva-

riskiä (Laurila 2014). Laurila (2014) ehdottaa myös, että mahdollisilla tulvariskialueilla 

voitaisiin vaikuttaa maankäytön osalta esimerkiksi kieltämällä rakennusmääräyksessä kel-

lareiden tai muiden vastaavien tilojen rakentaminen maan alle.  
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7 Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli tarkastella Turun alueen mahdollisia hule-

vesitulvariskejä hyödyntäen tarkasteluissa muun aineiston lisäksi SYKE: n laatimia alusta-

via hulevesitulvakarttoja. Tarkoituksena oli selvittää, onko Turun alueella merkittäviä hu-

levesitulvariskialueita, tai niin kutsuttuja muita tulvariskialueita eli hulevesitulvatulvaherk-

kiä alueita. Muiden tulvariskialueiden tulvariskit ovat merkittäviä tulvariskialueita vähäi-

sempiä vahinkoryhmille aiheutuvan vahingon mukaan arvioituna. Tutkimukseen kuului 

kolme eri työvaihetta, joiden tulokset olivat oleellisia lopullisten tulosten kannalta.   

 

Alustavien hulevesitulvakarttojen virheitä pyrittiin tutkimuksessa minimoimaan korjaamal-

la puuttuvia tietoja Turun kunnan putkista ja rummuista. Muutoksia tapahtui visuaalisen ja 

numeerisen tarkastelun perusteella kerääntyvän veden sijainnin sekä vesisyvyysluokkien 

osalta, etenkin syvimmän yli kahden metrin vesisyvyysluokan osalta. Korjausten avulla ta-

pahtuvat muutokset vaihtelevat kunnan alueesta ja alueen ominaisuuksista riippuen, mikä 

hankaloittaa tämän tutkimusten tulosten yleistettävyyttä. Korjausten tekemiseen kuluva ai-

ka on kuitenkin mahdollisten virheiden minimoimisen arvoista, sillä alustavat hulevesitul-

vakartat tarjoavat kunnalle arvokasta tietoa alustavan arvioinnin tekemisen lisäksi myös 

maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.  

 

Hulevesitulvariskien alustava arviointi pohjasi tässä tutkimuksessa alustavien hulevesitul-

vakarttojen lisäksi toteutuneisiin tulviin ja tulvan kannalta haavoittuviin kohteisiin. Tutki-

muksessa tehtiin hulevesiongelmakartoitus, jossa Turun alueen hulevesiin liittyviä ongel-

mia selvitettiin kyselyn avulla. Kyselyn vastaanottajaksi valikoitui 15 henkilöä oleellisista 

kaupungin sisäisistä organisaatioista, sekä muutamasta kaupungin ulkopuolisesta organi-

saatiosta. Tämän lisäksi tietoja kerättiin Turun kaupungin palautepalvelun avulla, jossa pa-

lautteet ovat kunnan asukkaiden antamia. Kysely oli toimiva menetelmä hulevesiongelma-

kartoituksen tekemiseen, mutta herätti myös jonkin verran epävarmuuksia puutteellisten 

vastausten vuoksi. Kyselyn avulla saatu aineisto oli niin laaja, että muutamat puutteelliset 

vastaukset eivät haitanneet analyysin tekemistä. Kyselylomaketta olisi kuitenkin hyvä ke-

hittää selkeämmäksi vastaajien kannalta.  

 

Uusia ongelmakohteita saatiin tietoon 61 kappaletta. Kun nämä yhdistettiin jo olemassa 

olevaan aineistoon, oli tarkastelussa 344 ilmoitettua tapahtumaa, joista 178 oli luokiteltu 

hulevesiongelmaksi. Tämän aineiston perusteella tehty paikkatietotarkastelu auttoi tunnis-

tamaan viisi alueellista ongelmankeskittymää. Näiden lisäksi pienempiä, kolmen – viiden 

ongelman keskittymiä oli runsaasti. Ilmoitetuista ongelmista 177 eli suurin osa oli tapahtu-

nut vuosien 2011 ja 2012 aikana, johtuen poikkeuksellisista rankkasateista. Vuosien 2011 

ja 2012 ilmoitetut ongelmat ja kokemukset olivat hyödyllisiä arvioitaessa mahdollisen tu-

levan rankkasateen aiheuttamia vahinkoja ja tulvariskialueita.  

 

Ongelmakohdekartoitusta ei epävarmuuksista johtuen tule tulkita absoluuttisena kaikkia 

tulvatapahtumia sisältävänä tietokantana, mutta sen pohjalta tehdyn analyysin tulokset oli-

vat erittäin hyödyllisiä mahdollisten tulvariskialueiden tunnistamisessa ja todentamisessa. 

Etenkin muutamat alueet, joilla hulevesiongelmia oli toistuvasti eri ajankohtina toisiaan lä-

hellä olevilla sijainneilla, antoivat viitteitä mahdollisesta tulvariskialueesta. Näistä esiin 

nousi etenkin Valmetinkatu Pansiossa, Rauhankatu ja Annankatu Port Arthurin alueella, 

Ruissalontie ja Kanslerintie Iso-Heikkilässä, Hansapuisto, sekä Haihun alue Jäkärlässä. 
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Ongelmakohteita saattaa sijaita myös alueilla, joita analyysi ei tunnista, mutta tämä epä-

varmuus vaivaa tulvariskien arviointia aina kun aineistoa on rajoitetusti.  

 

Tulvakarttojen käyttäminen oli joustavaa karttapalvelun avulla, sillä aineiston muokkaami-

nen ja alueiden analysointi onnistui myös ilman omaa paikkatieto-ohjelmaa. Lisäksi tehty-

jen muutosten päivittämiseen sai tukea Suomen Ympäristökeskuksen asiantuntijoilta. Kart-

tapalvelun avulla voitiin arvioida tulvalle altistuvien asukkaiden määrää, mutta kumpikaan 

kahdesta tarjolla olevasta laskentamenetelmästä ei antanut uskottavaa kuvaa altistuvien 

asukkaiden määrästä. Virhettä asukkaiden altistumisen arvioinnin osalta aiheuttaa myös se, 

että rakennusten perustamistaso ei ollut tiedossa. Tiedon puuttumisen vaikutusta hulevesi-

tulvariskiarvioihin olisi tarpeen tutkia tarkemmin.  

 

Tutkimuksessa tehdyn alustavan arvioinnin perusteella Turussa ei ole merkittäviä tulvaris-

kialueita. Turussa on kuitenkin 21 tulvaherkkää aluetta, jotka olisi hyvä ottaa huomioon 

maankäyttöä suunnitellessa. Näistä alueista kahdeksan todettiin hulevesitulvariskien alus-

tavan arvioinnin perusteella ja 13 maankäytön muutosalueisiin kohdistuneen tulvariskiar-

vioinnin perusteella. Tämän lisäksi Turussa saattaa esiintyä yksittäisiä tulvariskikohteita, 

jotka eivät nousseet analyysissä esille. Jatkotutkimuksena voisi tarkastella pienempiin yk-

sittäisiin kohteisiin kohdistuvia tulvariskejä laajojen alueiden sijaan. Lisäksi tässä työssä 

esiin nousseilla alueilla olisi tarpeen tutkia tarkemmin hulevesitulvien mahdollisia vaiku-

tuksia vahinkojen osalta, eli tehdä tarkempaa tulvariskitarkastelua. Tulvariskitarkastelujen 

lisäksi tulisi selvittää, kuinka tarkastelluilla tulvaherkillä alueilla voitaisiin vähentää tulva-

riskiä. Tähän löytyy monia keinoja maankäytön osalta. Tulvavesille olisi hyvä suunnitella 

tulvareittejä ja pyrkiä ohjaamaan tulvavesiä esimerkiksi puistoihin ja viheralueiden käyt-

töön.  
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Liite 2. Tietoja valuma-alueittain 
 
Turun alueellisesta hulevesisuunnitelmasta sadut selvityksen kannalta oleelliset tiedot 

valuma-alueittain. (Turun kaupunki 2014) 

 
Päävaluma-
alue 

Maankäyttö ja ympäris-
tö 

Hulevesien hallinta Nykytilan ongelmakoh-
teet 

Maankäytön muu-
tokset 

3. Raisionjoki Valuma-alue noin 19 
km2. Maaperältään 
pääosin savea, osin hie-
sua. Maankäytöltään 
pelto- ja metsävaltai-
nen. Joki kulkee kallio-
saarekkeiden välissä. 
Alueella ei luonnonsuo-
jelukohteita. 

Konsan alueella hu-
levesiä johdetaan 
avo-ojassa (n. 1km). 
Reunaehtoja hule-
vesien johtamiselle 
asettavat Naantalin-
tien, Raumantien 
sekä junaratojen si-
vuojat ja rummut.  

1. Turussa Messukes-
kuksen alue lähes ko-
konaan katettu ja vie-
märöity. Alue alavaa ja 
meritulva-alueen lähei-
syydessä.  

Turussa kaavoitusta 
Raisionjoen suis-
toon. Joen alajuok-
sulle suunnitellaan 
rekka-parkkialuetta 
ja elinkeinokorttelei-
ta, jotka lisäävät lä-
päisemättömän pin-
nan määrää.  

4. Vähäjoki 
(Ruskonjo-
keen) 

Maaperä pääosin savea 
ja kalliosaarekkeita. Vä-
häjoen altaan pohjois-
puolella laaja kallioalue, 
lounaisosan pohjavesi-
alueella hiekkaa. Valu-
ma-alue tasainen. Vähä-
joki savimaassa kallioi-
den välissä. Etelässä va-
luma-alue sivuaa Turun 
lentokenttää. 

Pientaloalueita Moi-
siontien varrella, 
missä hulevedet 
johdettu viemäriin. 
Ruskon puolella 
alue harvaan raken-
nettu.  

1. Vähäjoen sivuhaara 
Karhulanoja tulvinut ja 
alueen kuivatuksessa 
ongelmia. Karhulanoja 
ojitusyhtymän hallin-
noima. Rakennettujen 
alueiden tuntumassa 
soita.  

Turun lentokentän 
pohjoispuolelle 
suunnitelmissa laaja 
työpaikka-alue. Li-
säksi Yli-Maarian ja 
Ruuskan kaupungin-
osan ja Tampereen 
valtatien väliin täy-
dennysrakentamista.  

5. Kuninkoja Valuma-alue noin 29.7 
km2, kuuluu Saaristo-
meren rannikkoalueen 
vesistöalueeseen. Ku-
ninkoja virtaa laaksoissa 
savisessa maaperässä, 
törmät jopa pari metriä 
korkeat. Valuma-alueen 
latvaosassa pieniä aluei-
ta hiekkaa ja turvetta 
(suot lentokentän tun-
tumassa). Pompon-
rahkan luonnonsuojelu-
alue 

Valuma-alue pää-
osin rakennettu, 
mikä heikentää ve-
denpidätyskykyä. 
Hulevedet aiheutta-
vat merkittäviä 
muutoksia virtaa-
miin. Kuninkojasta 
mitattu rankkasa-
teella jopa 1.7 met-
rin pinnankorkeu-
den nousu neljässä 
tunnissa. 
Makslanojan ja Ku-
ninkojan yhtymä-
kohdassa tulva-allas 
vähentää tulvariskiä 
ojan alajuoksulla.   

1. Uudenkaupungin ra-
dan alittava rumpu pa-
toutuu. Tulvavaara ja 
tulva-alue leviää myös 
Saukonojan valuma-
alueen asuinalueelle. 
Meritulvat pahentavat 
tilannetta. Myös Rau-
man valtatien ja Naan-
talin pikatien liittymä-
kohdan rummuissa il-
meinen tukkeutumis-
vaara. 2. Metsäkylä-
Kuninkoja luonnonsuo-
jelualue saattaa kärsiä 
virtaamapiikeistä. 3. 
Pomponrahkan suoalue 
kuivunut rakentamisen 
myötä, lentokentän 
pohjavesitase muuttu-
nut.  

Kuninkojan valuma-
alueelle sijoittuu yli 
20 muutoskohdetta. 
Härkämäki, Jyrkkälä, 
Muhkuri ja Mälikkälä 
suunniteltuja laajoja 
asuinalueita. Uusia 
elinkeinoalueita len-
tokentän läheisyy-
teen, Ohitustien var-
teen sekä Raision et-
tä Ruskon puolelle ja 
Satama-alueelle. 
Huomattava muutos 
alueen valuntaker-
toimessa.  

6. Vetikonoja Valuma-alue noin 3.3 
km2 (noin 11% Kuninko-

jan valuma-alueesta). 
Maaperä savea ja kallio-

ta, pieniä moreeni- ja 
turve-esiintymiä. Oja 
keskellä savilaaksoa. 
Pohjois-osassa teolli-
suus- ja elinkeinoalue 
(Kauppakeskus Mylly). 

Länsiosa tiivistä asutus-
ta. Eteläosa Turun kau-
punkia, teollisuusalue. 

Valuma-alueesta lä-
hes puolet raken-
nettu ja huleve-
siviemäröinnin pii-
rissä. Alueella ei hu-
levesiä viivyttäviä 
rakenteita.  

1. Vetikonojan varsi 
pehmeää ja vaikeaa ra-
kennusmaata. Ojan sor-
ruttua osa jouduttu 
putkittamaan. 2. Hule-
vesien hallinnan ongel-
mia Satakunnantien 
alittavan osuuden jäl-
keen, Pläkkikapungin 
alueella avo-ojaa perat-
tu.  

Turussa suunniteltu 
elinkeinokortteleita 
osittain ojan päälle. 
Vaikutukset valun-
taan eivät ole mer-
kittäviä.  

7. Saukonoja Valuma-alue noin 7.5 Tiiviisti rakennettu Kuninkojan padottumi- Maankäyttö tiivistyy 
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km2 (noin 25% Kuninko-
jan valuma-alueesta). 
Putkitettu kahdesta 
kohtaa noin 250-300m 
matkalta. Pääosin savea 
ja kalliota. Oja keskellä 
savilaaksoa. Valuma-
alue melko tiiviisti ra-
kennettua esikaupunki-
aluetta, välissä niitty ja 
puistoalueita. Muhku-
rinmäen luonnonsuoje-
lualue. 

ja hulevesiverkosto 
kattaa koko alueen. 
Ei hulevesiä viivyt-
täviä rakenteita. 
Naantalin pikatien 
ali kaksi DN 1600 
rumpua.  

nen Uudenmaanradan 
kohdalla vaikuttaa Sau-
konojan virtaamiin ja 
oja tulvinut asuinalueel-
le Muhkurissa.  

merkittävästi Pitkä-
mäessä, sekä asutus-
ta että elinkei-
nokortteleita. Lisäksi 
ojan varteen suunni-
teltu tietä, jolloin 
Saukonoja putkite-
taan koko matkalta 
Satakunnantieltä 
Alakyläntielle.  

8. Kovasoja Valuma-alue noin 4.7 
km2 eli 16% Kuninkojan 
valuma-alueesta. Saa al-
kunsa suo- ja harjualu-
eelta. Pääosin avo-
ojjana, putkitettu Sata-
kunnantien alituksen 
kohdalla 125m. Maape-
rä pääosin savea ja kal-
liota. Pohjoisosassa 
myös moreenia ja hiek-
kaa. Oja savilaaksossa. 
Nunnavuoren luonnon-
suojelualue.  

Valuma-alue tiiviisti 
rakennettu ja hule-
vesiverkosto kattaa 
lähes koko alueen. 
Ei hulevesiä viivyt-
täviä rakenteita. 
Pohjavesialuetta, jo-
ten veden laadun ja 
pohjaveden muo-
dostumisen tur-
vaaminen tärkeitä.  

Ei kapasiteetin puut-
teesta johtuvia ongel-
makohteita.  

Pohjoisosaan Ru-
nosmäen ja Vätin 
alueille suunnitteilla 
eluidenkäytön tiivis-
tymistä. Nättinum-
men ja Hepokullan 
alueelle lisää asutus-
ta. 

9. Aurajoki Valuma-alue noin 20 
km2. kalliosaarekkeiden 
ja savisten rantojen 
reunustama, rannat 
jyrkkiä. Valuma-alueella 
Turun keskustaa ja 
Nummi. Lisäksi Aurajoki-
laakso rantatörmiä, pel-
toa, metsää.  

Keskusta-alueella 
sekä sekaviemärit 
että hulevesiviemä-
rit. Kaikki kiinteistöt 
eivät vielä huleve-
siviemärissä. Kes-
kustassa ja Aurajoen 
varren törmillä ule-
vesiviemärit tiheäs-
sä.  

1. Keskustassa sekä se-
kaviemärit että huleve-
siviemärit. Sekaviemä-
röinti lisää virtaamaa jä-
tevedenpuhdistamolla 
ja haittaa puhdistusta. 
Keskusta tiiviisti raken-
nettu, hulevesien 
maanpäälliseen hallin-
taan ei alueita. 2. Lin-
nanfältin ja Telakkaran-
nan alueet sekä Eerikin-
kadun kaakkoispuoli 
alavalla alueella joki-
suistossa. Huleve-
siviemäreiden tulvintaa. 

Koko keskustaan tii-
vistyvää asutusta ja 
keskustatoimintoja. 
Alue jo tiheään ra-
kennettu, joten ei 
merkittävää muutos-
ta valuntakertoimiin.  

10. Vähäjoki 
(Aurajokeen) 

Valuma-alue pääosin sa-
vea, myös kalliosaarek-
keita ja lounaisosassa 
hiekkaa ja hietaa pohja-
vesialueella. Aluetta 
halkoo Vanha Tampe-
reentie ja Ohikulkutie. 
Vanhan Tampereentien 
varrella on teollisuus-
aluetta. Pohjoisosa lä-
hinnä peltoa ja metsää, 
mutta myös Turun van-
kila. Valuma-alueen län-
sirajalla Topinojan jäte-
keskus.  

Vähäjoen länsiran-
nalla pientaloaluei-
ta, joilla ei huleve-
siviemäreitä, vedet 
johdetaan avo-
ojissa. Saramäen 
alueelle rakennettu 
teollisuuskiinteistö-
jä, joilta virtaama li-
sääntyy. Messinki-
kadun varrella ojas-
sa kosteikkoja ja al-
taita hidastamassa 
virtaamaa.  

1. Vähäjoen vedenlaatu 
kärsii Topinojan jät-
teenkäsittelykeskukses-
ta ja eteläpuoleisen 
alueen toiminnasta. 2. 
Saramäen aluetta ra-
kennettu mittavasti, 
mutta ei viivytysraken-
teita virtaamalle.  

Työpaikka-alueiden 
täydennysrakenta-
mista pohjois-, kaak-
kois- ja koillisosissa, 
sekä tiivistävää 
asuinaluerakenta-
mista luoteisosissa. 
Saramäen alueelle 
mittavia uusia teolli-
suusalueita. Alueen 
valuntakerroin tulee 
muuttumaan merkit-
tävästi.  

11. Piipanoja Valuma-alueen pinta-ala 
noin 10.6 km2. Maaperä 
pääosin savea ja kallio-
saarekkeita. Lentoken-
tän ympäristössä sekä 
eteläosassa myös hiek-

Valuma-aluetta hal-
kovat valtatiet sekä 
junarata aiheuttavat 
reunaehtoja huleve-
sien jotamiselle. Ju-
naradan varressa ja 

1. Lentokenttä lisää 
ojan orgaanisen aineen 
kuormaa. Alueella pal-
jon läpäisemätöntä pin-
taa. 2. Radan alittavat 
rummut saattavat pa-

Suunnitelmissa uutta 
ja täydentävää työ-
paikkarakentamista 
pohjois- ja keskiosiin 
aluetta. Lisäksi täy-
dentävää asuinalue-
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kaa, hietaa ja turvetta. 
Eteläpuolisko teollisuus-
aluetta, pieniä asuinalu-
eita ja kakkoisosassa 
peltoalue. Pohjoisosa 
metsää ja peltoa sekä 
harvakseltaan asutusta. 
Aluetta halkoo Tampe-
reen valtatie, junarata 
sekä Ohikulkutie.  

radan alittavat 
rummut saattavat 
padottaa. Alueelle 
sijoittuva lentoken-
tän kiitorata lisää 
hulevesien määrää.  

dottaa virtaamaa ja ai-
heuttaa tulvimista.  

 

rakentamista etelä-
reunalle. Lentoken-
tän läheisyyteen lo-
gistiikka-alueita ja 
Saramäkeen maa-
ainespuisto. Lä-
päisemätön pinta ja 
valuntakerroin tulee 
kasvamaan merkit-
tävästi.  

12. Paattis-
tenjoki ja 
Maarian allas 

Maaperä savea ja kallio-
saarekkeita. Kallioiden 
ympärillä moreenia ja 
hiekkaa sekä turvetta 
vähissä määrin. Pääosa 
valuma-alueesta viljely-
käytössä, haja-
asutusaluetta kolmea 
asuinkeskittymää lu-
kuunottamatta. Osa 
Kurjenrahkan kansallis-
puistoa pohjoiskärjessä.  

Asutus ja rakenne-
tut alueet Jäkärlässä 
Maarian altaan poh-
joipuolella. Huleve-
siviemäröityjä aluei-
ta vähän. Maarian 
altaan veden laatua 
ei saisi heikentää 
hulevesillä.  

1. Rakentamisen myötä 
Lipposen alueella esiin-
tynyt hulvesistä aiheu-
tuneita tulvia. 2. Maari-
an altaan vedenlaatu 
ajoittain heikko, sinile-
vää esiintynyt.  

Elinkeinotoiminnan 
muutosalueita Maa-
rian altaan länsipuo-
lelle ja Tampereen 
valtatien läheisyy-
teen. Pientalo-
asutusta Yli-
Maariaan Toijalan 
radan pohjoispuolel-
le Paattistenjoen lä-
heisyyteen nykyisille 
peltomaille.  

13. Topinoja Maaperä pääosin savea. 
Lisäksi kalliosaarekkeita 
ja vähäisiä määriä mo-
reenia, hiekkaa ja hie-
taa. Valuma-alue pää-
osin maatalousaluetta. 
Lounaisosassa Halisten 
ja Räntämäen asuinalu-
eet. Osa Topinojan jät-
teenkäsittelykeskukses-
ta. Koillispäädyssä Met-
sämäen ravirata. Ohi-
kulkutie halkaisee valu-
ma-alueen.  

Halisten ja Räntä-
mäen alueet tiiviisti 
rakennettuja, alueil-
la kattava hulevesi-
verkosto. Muualla ei 
hulevesiverkostoa.  

1. Ohitustien alittavat 
rummut (DN 1200) pa-
dottavat virtaamaa ja 
oja tulvii ajoittain. 2. 
Topinojan jätteenkäsit-
telykeskus kuormittaa 
ojaa ja heikentää veden 
laatua. 3. Topinojan ja 
Lausteenojan valuma-
aluerajaa muutettu, vir-
taussuuntaa ei voi mää-
rittää maastomallien 
perusteella.  

Yläjuoksulle Haapa-
laan suunnitteilla 
maatalouspainot-
teista asuinaluetta ja 
alajuoksulle Koroisiin 
tiivistyvää asuinalu-
etta tai työpaikka-
aluetta. Koroisten-
kaareen suunniteltu 
työpaikkarakenta-
mista ja alueelle laa-
dittu hulevesien hal-
lintasuunnitelma.  

14. Laus-
teenoja 

Maaperä savea ja kallio-
ta, hyvin vähän moree-
nia ja hiekkaa. Pääosin 
maatalous- ja haja-
asutusaluetta. Jäkärlä, 
Haihu, Haaganmäki, 
Laustee Halmela, Ilmari-
nen, Tastonmetsä ja Ka-
nahaka. Pohjoiosassa 
eläin- ja puuhapuisto 
Zoolandia.  

Taajamissa kuten 
Jäkärlän alueella 
pientaloalueita joilla 
kuivatus avo-ojissa. 
Alue harvaan ra-
kennettua. Virtaa-
maa rajoittavat ju-
naradan ja valtatei-
den alittavat rum-
mut.  

1. Jäkärlän alueelta ra-
portoitu useita huleve-
situlvia. Kuivatus avo-
ojiin ja alue melko ala-
vaa. 2. Lausteenojan 
kolmen valuma-alueen 
yhtymäkohdassa esiin-
tyy ajoittain tulvia.   

Valuma-alueelle 
Maaria-Ilmaristen 
osayleiskaava. Uusia 
asuinalueita Jäkärlän 
alueelle junaradan 
molemmin puolin. 
Eteläosaan pientalo-
valtaista asutusta.  
 

 

16. Jaaninoja Valuma-alue savea ja 
kalliosaarekkeita. Kalli-
oiden ympärillä moree-
nia. Koillis- ja lounais-
osissa hiekka-alueita. 
Pääosin asuin- ja puisto-
alueita, itäreunalla toi-
mistotaloalueita. Itäkaa-
ren, Mustionkadun ja 
Taalintehtaankadun vä-
lissä pieni teollisuusalue. 
Aluetta halkoo Littois-
tentie sekä junarata. 
Yhdeksän pientä luon-
nonsuojelualuetta.   

Valuma-alue tiheäs-
ti rakennettu ja alu-
eella kattava hule-
vesiverkosto.  

1. Littoistentien poh-
joispuolella pientalo-
alueella esiintynyt muu-
tamia rankkasateiden 
aiheuttamia hulevesi-
tulvia. 2. Taalintehtaan-
kadulla havaittu use-
ampia rankkasateen ai-
heuttamia tulvia, Jan-
ninojassa vesi noussut 
viereisille kiinteistöille. 
Tulvakohtaan vesiä sekä 
idästä (130ha) Vaalan 
alueelta että pohjoises-
ta (300ha).  

Tulevaisuudessa 
työpaikka-alueiden 
täydentämistä Itä-
harjun ja Lausteen 
alueilla sekä asuin-
alueiden tiivistämis-
tä Lausteen, Vaalan, 
Itäkeskuksen, Varis-
suon ja Kohmon alu-
eilla. Lisäksi uusia 
asuinalueita Skanssin 
ja Kurkisuon väliin ja 
Jaanintien varteen 
Pääskyvuoren poh-
joisosaan.  

17. Rauvo-
lanoja 

Valuma-alueen pinta-ala 
noin 7.8 km2. Maaperä 

Valuma-alue pää-
osin hulevesiverkos-

1. Turun puolella ojan 
rumpujen kapasiteetti 

Suunniteltu täyden-
nysrakentamista 
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pääosin savea, kalliota 
ja hiekkaa. Lisäksi pieniä 
määriä moreenia ja tur-
vetta.  

ton piirissä  lukuun 
ottamatta valuma-
alueen lounaisaluet-
ta sekä Uuden-
maantien ja Helsin-
gin Valtatien välistä 
aluetta. Näissä kui-
vatus pääosin avo-
ojiin. kairiskulman-
tien verkostossa vii-
vytysrakenne.  

vaihtelee 800l/s-2600 
l/s ja paikoin riittämä-
tön mitoitusvirtaamalle. 
Saattaa aiheuttaa tul-
vimista. 2. Piispanristin 
teollisuuslaue osittain 
pohjavesialueella, alue 
tiivistymässä. 3. Uu-
denmaantien alittava 
viemäri Kurkelantiellä 
kapasiteetiltaan (210-
860 l/s) riittämätön, 
verkostossa useita loi-
via osuuksia.  

asuin- ja työpaikka-
alueille. Alueet sijoit-
tuvat pohjavesialu-
eelle.  

18. Alhais-
tenoja 

Valuma-alue 5.5 km2. 
Maaperä pääosin savea 
ja kalliosaarekkeita. 60% 
rakennettua aluetta. 

Valuma-alue lähes 
kokonaan viemäröi-
ty. Kapasiteetiltaan 
riittävä.  

1. Meritulvat + huleve-
siviemäreiden kapasi-
teetti 
2. Krookilan alue tulvii 
ajoittain (Raisio) 
3. Naantalintie ja juna-
rata osittain meritulva-
alueella, viemäröinti ei 
verkostokartalla tai 
rumputiedoissa.   

Raisio. Naantalintien 
eteläpuolelle Turku 
kaavoittaa teolli-
suusaluetta. 

19. Perno Välilue 3.1 km2. Alueella 
Pernon telakka, josta ei 
saatavilla hulevesiver-
koston tietoja. Lisäksi 
asutusta. Ankkurilah-
teen laskee avo-oja sa-
vimaastossa kalliosaa-
rekkeiden välissä. Maas-
to melko mäkistä.  

Alue lähes täysin ra-
kennettu ja alueet 
viemäröity. Ankkuri-
lahteen laskeva avo-
oja toimii tulvareit-
tinä. Hulevedet te-
lakka-alueelta suo-
raan mereen.  

1. Naantalintie alittava 
rumpu (ELY-keskuksen 
ylläpitämä) Upalingon-
tien kohdalla ei vedä ja 
putken kapasiteetti Rai-
sion puolella liian pieni.  

Telakan alueella 
kaava jonka mukaan 
alue tulee tiivisty-
mään. Alue on jo tii-
viisti rakennettu ja 
asfaltoitu, ja huleve-
det johdetaan suo-
raan mereen. Hule-
veden laatu? 

19. Pansio Välialue alavia alueita, 
jotka jäävät kalliosaa-
rekkeiden väliin. Pansi-
on- ja Pernontien väli-
nen alue teollisuusaluet-
ta, Pernontien pohjois-
puoli harvaan rakennet-
tua asuinaluetta. 

Kattava hulevesi-
verkosto, ei merkit-
täviä avo-ojia. 

1. Alueen runkolinjat 
Paakarlantiellä ja Länsi-
kaarella viemäri liian 
pieni mitoitusvirtaamal-
le. Valuntavesiä muo-
dostuu jyrkiltä rinteiltä, 
mutta Pernontien jäl-
keen viemärit laskevat 
loivasti mereen. Me-
renpinta vaikuttaa ver-
koston virtaamaolosuh-
teisiin. 2. Valmetinkatu 
29-48 muutama rank-
kasateen aiheuttama 
tulva. Verkoston kapasi-
teetti ei riittävä, ja pi-
tuuskaltevuus paikoitel-
len virtaussuunnan vas-
tainen. Verkosto vuo-
delta 1953.  

Asuin- ja elinkei-
nokortteleita täy-
dennetään, kaava-
alueita Pernontien 
varressa esimerkiksi 
koulun urheiluken-
tän alueelle, mutta 
ei muutosta valunta-
kertoimiin.  

19. Satama Välialue Kuninkojan ja 
Aurajoen valuma-
alueiden välissä. Pinta-
ala noin 3.9 km2, josta 1 
km2 alle 2.5m korkeu-
della. Erittäin alavaa ja 
tulvaherkkää aluetta. 
Alueen reunoilla kallio-
ta, muuten maaperä 
täyttömaata. Tiiviisti ra-
kennettu: satama, työ-

Valuma-alueella ei 
avo-ojia, kuivatus 
hulevesiviemäreillä. 
Turun Seudun Puh-
distamolla verkosto, 
lisäksi junaradan 
alittavia rumpuja ja 
alikulkuja joissa hu-
levesipumppaamo-
ja.  

1. Useita rankkasatei-
den aiheuttamia tulvia, 
esimerkiksi Rauhanka-
tu, Ratakatu, Ruissalon-
tie, Kanslerintie. Rata-
pihankadun hulevedet 
johdetaan Pansiontien 
viemäriin, mutta ver-
koston kapasiteetti ei 
riittävä. Padottuminen 
aiheuttaa tulvaongel-

Sataman valuma-
alueella Linnakau-
pungin osayleiskaa-
va, useita asemakaa-
vahankkeita. Tois-
taiseksi pääosin elin-
keinotoimintojen 
kiinteistöjä, mutta 
kehittyy keskuta-
maiseksi asuinalu-
eeksi 6000 - 12000 
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paikka-alueita, keskellä 
rautatiet ja ratapiha, 
reunaosat tiiviisti raken-
nettua keskustaa ja 
asuinaluetta.  

maa Ratapihankadulla. 
Ruissalontien ja Kansle-
rintien hulevedet Pan-
siontien viemäriin, alu-
eella esiintynyt huleve-
situlvia.  

asukkaalle. Asema-
kaavatasoinen hule-
vesisuunnitelma.  

20. Vähä-
heikkilä ja 
Uittamo 
 
 
 
 
 
 

 

Vähäheikkilän valuma-
alueen pinta-ala noin 
5.9 km2. Uittamon väli-
alueen pinta-ala 6.9 
km2. Maaperä harjualu-
eella hiekkaa, muuten 
alue kumpuilevaa kallio-
ta, joiden väliset laaksot 
savea.Vähäheikkilän va-
luma-alueen luoteis- ja 
koillisreunat tiiviisti ra-
kennettua keskusta-
aluetta, muuten tiivistä 
lähiöaluetta.  

Lähes koko Vähä-
heikkilän alueen hu-
levedet johdetaan 
runkoviemäriä (DN 
1800) pitkin. Vasa-
ramäen alueella vie-
lä kiinteistöjä ilman 
hulevesiviemäröin-
tiä. Uittamossa suu-
rin runkoviemäri 
(DN 1400) Meriläis-
tentien varrella. 
Purkupiste meritul-
variskialueella. Ete-
läkaaren varrella 
avo-ojia, Ilpoisten-
tien hulevedet.  

1. Hulevesien laadun ja 
määrän hallinta, Kupit-
taan pohjavesialue tii-
viisti rakennettu, Kaar-
ningon pohjavesialueel-
la vilkasliikenteisiä tei-
tä. Vedenlaaturiskit 
merkittäviä. 2. Vähä-
heikkilässä ei esiintynyt 
hulevesitulvia, mutta 
kapasiteettitarkastelun 
mukaan runkoviemärin 
kapasiteetti (3600l/s) 
olisi riittämätön jo 1/5 
rankkasateella 
(5800l/s). 3. Hulevesi-
verkostoa pitkin myös 
suljetun kaatopaikan 
vedet, sisältää haitta-
aineita.  

Vähäheikkiläntien ja 
Hirvensalon puisto-
tien varteen merkit-
tävimpiä muutosalu-
eita. Heikkilän ka-
sarmin muutosalu-
een asuinkorttelit 
alueelle, jossa hule-
vedet 250m matkalla 
avo-ojassa. Alue 
myös meritulva-
aluetta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Liite 3 (1/1)

      

Liite 3. Hulevesiongelmakartoituksen yhteyshenkilöt 
 

• Rakennusvalvonta  

Rinne Johanna  

 

 

• Kiinteistöliikelaitos  

Kaukola Anna-Kaisa   

Lipponen Juha   

 

 

• Kaupunkisuunnittelu  

Varjonen Vesa   

Salmela Johanna   

 

 

• Vesilaitos   

Öström Anders   

Tirronen Kerttu   

 

 

• Ympäristönsuojelu 

Mäki Olli-Pekka   

 

 

• Pelastuslaitos  

Niemi Heikki    

 

 

• Turun seudun puhdistamo Oy / TSP oy    

Laanti Jarkko   

 

 

• Turku Energia  

Niemelä Minna  

 

 

• ELY-keskus   

Heikkilä Jukka  

Jääskeläinen Niina  

 

 

• Kaavoitus   

Räisänen Anna  

Siponen Päivi  

 

 

• Turun palautepalvelu 


