ROVANIEMI

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA
VEITIKANOJAN VALUMA-ALUETARKASTELU
RAPORTTI 21.6.2011

SISÄLLYSLUETTELO
Johdanto___________________________________________ 2
Tarkastelu-alueen kuvaus_______________________________ 3
Sijainti_______________________________________ 3
Korkeussuhteet ja vedenjakajat___________________ 4
Kallio- ja maaperä______________________________ 5
Luonnonympäristö ja vesistö______________________6
Maankäyttö___________________________________ 7
Pohjavesi_____________________________________ 9
Hydrologinen tarkastelu _______________________________ 11
Osavaluma-alueet ja valuntakertoimien määrittely____11
Sadannan aiheuttaman valunnan laskeminen________14
Sulannan aiheuttaman valunnan laskeminen________ 15
Valunta nykytilanteessa_________________________ 16
Valunta rakennetussa tilanteessa_________________ 18
Johtopäätökset______________________________________ 20
Nykytilanne__________________________________ 20
Rakennettu tilanne_____________________________20
Lähteet_____________________________________________22

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Veitikanojan valuma-aluetarkastelu

1

JOHDANTO
Veitikanojan valuma-aluetarkastelu on laadittu Rovaniemen kaupungin tilauksesta keskustan osayleiskaavatyön
luonnosvaiheessa keväällä 2011. Tarkastelun tarkoitus on osaltaan toimia uuden Lampelan kaupunginosan
suunnittelun pohjana.
Lampelan alueelta ei ollut käytettävissä riittävän tarkkoja lähtötietoja asemakaavoitusta ohjaavaan osayleiskaavaan liittyvää hulevesien hallintasuunnitelmaa varten. Lampelassa perinteinen, sadevesiviemäröintiin perustuva kuivatus on alavan ja tasaisen maaston vuoksi ongelmallisempaa kuin muualla Rovaniemen keskustassa.
Viemäreiden vetoisuus on heikko, ja Veitikanojan pinnan ollessa korkealla viemäreiden toiminta häiriintyy.
Lampelan ja viereisen  Eteläkeskuksen alueiden hulevesien yleissuunnitelmia tarkennetaan osayleiskaavan
kaavaehdotusvaiheessa.
Tavoitteena on selvittää valuma-alueelta purkautuvien sade- ja sulamisvesien muodostama virtaama Veitikanojassa ja sen edellyttämä tilantarve eri mitoitustilanteissa Lampelan kohdalla ja koko valuma-alueen purkupisteessä. Veitikanojaa on tarkoitus kehittää luonnonmukaisena kaupunkipurona, joka Lampelassa toimii uuden
asuinalueen vetovoimatekijänä. Lampelan alueelle suunnitellaan hulevesien hallintaa, joka perustuu luonnonmukaisiin hulevesiä hyödyntäviin, puhdistaviin ja viivyttäviin toimenpiteisiin sekä huleveden määrän vähentämiseen. Luonnonmukaisten ratkaisujen suunnittelu edellyttää valuma-alueen kokonaisvaltaista tarkastelua.
Valuma-aluetarkastelussa selvitetään ensisijaisesti hulevesien määrällisen hallinnan tarpeellisuus ja sen edellyttämä tilantarve. Mutta hulevesien määrän minimoiminen, käsittely syntypaikalla sekä hallittu poisjohtaminen suodattaen ja viivyttäen sekä em. ratkaisujen yhdisteleminen perinteiseen kuivatusjärjestelmään parantaa
myös huleveden laatua. Tärkeintä on pintavalunnan huuhtoman kiintoaineksen määrän minimointi. Sitä voidaan vähentää hidastamalla veden virtaamaa, johtamalla alueen hulevedet erillisten laskeutusaltaiden kautta
ja suojaamalla veden kuluttavalle voimalle alttiit luiskat eroosiolta. Kiintoaineskuormituksen kannalta on myös
oleellista huolehtia rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta.
Veitikanojan valuma-aluetarkastelu sisältää valuma-alueen rajaamisen olemassa olevassa kartta-aineistossa
esitettyjen vesistöjen ja korkeuskäyrien perusteella huomioiden hulevesiviemärien ja rakennettujen pintavesiesteiden vaikutus. Valuma-alueen tarkastelu sisältää alueen luokittelun hydrologisten ominaisuuksien perusteella, johon vaikuttavat mm. maankäyttömuoto, kasvipeitteisyys, maaperän vedenläpäisevyys ja topografia.
Tarkastelu sisältää myös arvion keskustan osayleiskaavan vaikutuksesta valuma-alueella sijaitseviin pohjavesialueisiin. Työssä tarkastellaan valuma-aluetta nykytilannetta ja yleiskaavan 2015 sekä osayleiskaavaluonnoksena olevan suunnitelman tilannetta vertaillen.
Konsultin, Sito Oy:n työryhmään kuuluivat (projektipäällikkö) arkkitehti Tuomo Sirkiä, maisema-arkkitehti
Antti-Jaakko Koskenniemi, maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen, diplomi-insinööri Katja Rasi sekä tekniikan
ylioppilaat Jussi Jääoja ja Jenni Markkanen. Tilaajan, Rovaniemen kaupungin edustajana on toiminut kaavoituspäällikkö Tarja Outila.
Espoossa 21.6.2011
Sito Oy
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TARKASTELUALUEEN KUVAUS
Sijainti
Veitikanoja laskee Kemijokeen Rovaniemen keskustan
eteläpuolella sijaitsevien Veitikanlammen ja Harjulammen kautta. Valuma-alueella sijaitsevat myös
Veitikanojaan laskevat Vaaralampi ja Ruokolampi
sekä Pirttilampi, jolla ei ole laskuojaa Veitikanlampeen. Veitikanojan valuma-alue on laajuudeltaan n.
14,3 km2. Valuma-alueen latva sijaitsee Vennivaaran
lakialueella. Valuma-alue on pääosin luonnontilais-

ta metsä- ja suoaluetta, mutta itäosassa on myös
rakennettua taajama-aluetta. Veitikanojan valuma
alueeseen kuuluvat mm. Rovaniemen rautatieaseman
ympäristö sekä Länsikankaan, Korkalovaaran, Santamäen, Etelärinteen ja Suosiolan kaupunginosia sekä
osia Teollisuuskylästä. Valuma-alueella sijaitsee myös
mm. Rovaniemen ravirata.

Kuva 1. Veitikanojan valuma-alueen sijainti ja rajautuminen
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Korkeussuhteet ja vedenjakajat
Alueelle ovat tyypillisiä jyrkät pinnanmuodot. Ne
vaihtelevat noin +75...+229 välillä, mikä tarkoittaa
154m korkeuseroa tarkastelualueella. Valuma-alueen
korkein kohta sijaitsee Vennivaaran laella, josta maasto laskee tasaisesti . Maiseman perusrunko koostuu
vaara- ja tunturijaksojen muodostamista selänteistä
ja niiden väleihin jäävistä verraten laajoistakin tasaisista laaksoista, joissa lakialueilta alkunsa saavat joet
ja purot kiemurtelevat. Alueella on myös suhteellisen
paljon soita.

Korkeussuhteet vaikuttavat valunnan muodostumiseen. Mitä jyrkempi on rinteen kaltevuus, sitä suurempi osa sadannasta muuttuu pintavalunnaksi ja
päinvastoin. Valuntakertoimien määrittelyä varten rinteiden kaltevuudet on jaettu kolmeen kaltevuusluokkaan: tasainen (0-1°), kalteva (1-4°) ja hyvin kalteva
(yli 4°).
Rovaniemi kuuluu Kemijoen valuma-alueeseen. Kaupungin läpi kulkee Mäntyvaara-Ounasvaara –vaarajakson muodostamaan päävedenjakaja, jota Veitikanojan
valuma-alue pääasiassa noudattelee. Poikkeuksen

Kuva 2. Veitikanojan valuma-alueen topografia ja rinteiden jako kolmeen luokkaan kaltevuuden mukaan.
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muodostaa rakennettujen alueiden hulevesiviemäriverkosto. Veitikanojan ja Kuolajoen valuma-alueiden
välinen vedenjakaja muodostuu Oinaanvaaran selännealueesta luoteessa mutta idempänä Isoaapa –
suoalueella valuma-alueiden rajautuminen on häilyvämpää.
Kallio- ja maaperä
Rovaniemen kallioperä on ikivanhaa svekokarjalaisen
muinaisvuoriston kalliota. Keskustan alue kuuluu
Kemin-Rovaniemen liuskealueeseen. Kivilajit alueella
ovat kvartsiitteja ja kiilleliusketta. Rovaniemen alu-

eella kalliopaljastumia on vain 3% pinta-alasta, muu
alue on jääkautisten kivennäismaalajien tai jääkauden
jälkeisten jokikerrostumien ja turvekerrostumien peitossa (Saarnisto ym. 1996).
Koko Rovaniemen keskustan alueella on kairaushavaintojen perusteella maanpeitteen keskipaksuus
14,5 m, mikä on selvästi enemmän kuin Suomen
keskiarvo 8,5 m ja poikkeaa huomattavasti myös Lapin
keskiarvosta 5,9 m. Vaarojen lakiosassa maanpeitteen paksuus on yleensä alle 2 m, kun taas suurissa
jokilaaksoissa on maata useita kymmeniä metrejä.
Suurimmissa harjuissa on niin ikään useita kymmeniä

Kuva 3. Veitikanojan valuma-alueen maaperäkartta ja jako kolmeen hydrologiseen luokkaan maaperän läpäisevyyden
mukaan
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metrejä hiekkaa ja soraa. Mannerjäätikön kasaama
lajittumaton moreeni peittää Rovaniemellä noin 40 %
maa-alasta (Saarnisto ym. 1996).
Rovaniemen karttalehdellä turvesoita on alueen
pinta-alasta 31,2 %. Moreenivaarojen rinteiden
painannepaikat ja vesien valumauomat ovat ohutturpeisia rinnesoita, joilla vallitsevina suotyyppeinä ovat
rämeet ja korvet. Alueen suurimmat suot ovat tyypillisiä aapasoita (Kujansuu ym. 1982).
Veitikanojan valuma-alueella yleisimmin esiintyvät
maalaji on hienoainesmoreeni, mutta myös laajoja
hiekka-alueita esiintyy. Laajojen suoalueiden vaikutuksesta suuri osa maaperästä on myös turvetta.

Kuva 4. Veitikanlampi

Maaperän vaikutus hydrologisiin olosuhteisiin perustuu niiden veden läpäisevyyteen. Parhaiten vettä läpäisevät karkeat maalajit, kuten sora ja hiekka. Myös
turve pidättää hyvin vettä. Kohtalainen vedenläpäisevyys on maaperätyypeillä: moreeni ja hieta. Heikosti
vettä läpäisevät savi, siltti, lieju ja kallio -maalajit.
Luonnonympäristö ja vesistö

Kuva 5. Ruokolampi

Vennivaaran lakialueiden metsät ovat pääasiassa
karukkojakankaita ja rinteiden alaosassa tuoreita
kankaita. Veitikanlammen ja Harjulammen ympäristössä sijaitsee myös lehtoja ja/tai lehtomaisia kankaita. Valuma-alueella sijaitsee myös laaja aapasuo sekä
rämeikköjä ja korpia (Svärd, 2007).
Syksyllä 1991 laaditun Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan teettämän kartoituksen
mukaan Veitikanojan valuma-alueella ei sijaitse erityisiä luonnonsuojelukohteita eikä valtakunnallisesti
arvokkaita luontokohteita. Veitikanojan valuma-alueella sijaitsee kartoituksessa paikallisesti arvokkaiksi
määritellyistä luontokohteista mm. Kolpeneenharju
sekä Isoaapa metsäsaarekkeineen ja reunametsineen.
Myös Veitikanoja itsessään sisältyy paikallisesti arvokkaaksi määriteltyihin luontokohteisiin.
Vuonna 2007 laaditussa Rovaniemen keskustan seudun viheraluesuunnitelmassa Veitikanoja ja Veitikanlampi on merkitty luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviksi alueiksi. Veitikanojan varsi muodostaa tärkeän
ekologisen käytävän Harjulammen ja laajempien
viheralueiden välille. Lisäksi vuonna 1989 laaditussa
Rovaniemen ympäristönhoito-ohjelman mukaan Veitikanojan varsi, Veitikanlampi ja Harjulampi muodostavat arvokkaan virkistys- ja luontokohteen.
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Kuva 6. Harjulampi

Vuotuisesta 600 mm:n sademäärästä kasvukauden
aikana sataa noin puolet. Haihdunta on Rovaniemen
korkeudella Suomen eteläosia vähäisempää, mikä
vaikuttaa siihen, että kasvit pystyvät hyödyntämään
suuremman osan sadannasta. Lumipeite suojaa kasveja talvella kylmältä ja kuivumiselta (Svärd, 2007).
Valuma-alueella sijaitsevia pienvesistöjä on Veitikanojan lisäksi Vaaranlampi, Ruokolampi, Pirttilampi ja
Veitikanlampi, joka tulvii säännöllisesti.
Kemijoen tulvien, jotka ylittävät vedenpinnantason
N60 (keskustan kohdalla +77,20) toistuvuus on 20
vuotta. Veitikanojan purkupisteessä ja esim. suunnitteilla olevan Lampelan alueen vastaava tulvaraja on
+76,70.

Veitikanojan valuma-aluetarkastelu

Maankäyttö
Nykyinen maankäyttö
Veitikanojan valuma-alue jakautuu maankäytöllisesti
rakennettuun itäosaan ja luonnonmukaiseenlänsiosaan. Asuminen painottuu valuma-alueen koillisosaan, jonka asuinalueet ovat pääasiassa melko
väljiä, avoimia kerrostalokortteleita ja pientaloalueita.
Valuma-alueen kaakkoisosa on pääasiassa yritysaluetta, jossa on pienteollisuutta ja logistiikkaa.
Keskusta-alueen ja Veitikanojan välissä sijaitsee Ro-

Kuva 7. Näkymä korkalonvaaran asuinalueelta

Kuva 8. Veitikanojan valuma-alueen luokittelu hydrologisen maankäyttöluokan mukaan nykytilanteessa
Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Veitikanojan valuma-aluetarkastelu

7

vaniemen rautatieasema ja tavaraliikenteen ratapiha.
Tarkastelualueen aivan kaakkoisnurkassa on valtatie
(VT4).
Maankäytön vaikutus alueelta syntyvään valuntaan
perustuu pintamateriaalien huonoon vedenläpäisevyyteen. Mitä enemmän alueella on rakennettua
pintaa (mm. asfalttia, betonia sekä erilaisia kattomateriaaleja), sitä suurempi osa sadannasta muuttuu
pintavalunnaksi lisäten alueelta kokonaisvaluntaa,
mikä kasvattaa purkureitin virtaamaa hetkellisesti ja
siten äärevöittävät virtaamavaihtelua. Äärevöitynyt
virtaamavaihtelu merkitsee tulvariskin kasvamista
mutta myös kuivien ajanjaksojen pitenemistä heikentäen erityisesti kasvillisuuden menestymismahdollisuuksia rakennetussa ympäristössä. Haittavaikutuksia
ovat myös eroosion ja hulevesiin huuhtoutuvien
epäpuhtauksien määrän lisääntyminen ja sen myötä
purkuvesistön laadun heikentyminen.
Veitikanojan valuma-alue on jaettu kahdeksaan eri
maankäyttöluokkaan niille ominaisten valuntakertoimien perusteella. Maankäytön luokittelu perustuu
Corine-aineiston mukaiseen jaotteluun. Corineaineiston tarkastelualue on jaettu 25x25m kokoiseen
ruudukkoon, jossa kullekin ruudulle määritellään
oma maanäyttöluokka tietokoneavusteisen ilmakuvatarkastelun avulla. Tässä työssä Corinen mukaista
jaottelua on täsmennetty analysoiden kantakartta-, peruskartta- ja ortografista ilmakuva-aineistoa.
Ominaisvaluntakertoimeltaan samankaltaiset alueet
on yhdistetty samaan hydrologiseen maankäyttöluokkaan. Luokat ovat 1. metsät ja suot 2. puistot 3.
pientaloalueet 4. kerrostaloalueet 5. teollisuus- ja
liikerakennusten alueet ja koulut 6. sorapintaiset
liikennealueet ja urheilukentät 7. asfalttipintaiset
liikennealueet sekä 8. vesistöt.
Tuleva maankäyttö

Kuva 9. Rovaniemen rautatieasema

Kuva 10. Nykyistä Lampelan aluetta

Kuva 11. Ote Rovaniemen keskustan osalyeiskaavasta
12.5.2011

Tässä työssä on tarkasteltu Rovaniemen yleiskaavan
2015 ja valmisteilla olevan Rovaniemen keskustan
osayleiskaavan mukaista rakennettua tilannetta.
Suurin maankäyttöön kohdistuva muutos tarkastelualueella koskee nykyisen Lampelan teollisuus- ja
liikerakentamisen alueen muuttumista asuin- ja
viheralueeksi. Myös Länsikankaan ja Teollisuuskylän
läheisyyteen on suunnitteilla lisää asuin- ja teollisuusrakentamista. Maankäyttökuvassa (oik. sivulla, kuva
13) eron huomaa lähinnä Lampelan, Länsikankaan ja
Teollisuuskylän alueilla.
Kuva 12. Ote Rovaniemen yleiskaavasta 2015
8
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Kuva 13. Veitikanojan valuma-alueen luokittelu yleiskaava 2015 ja osayleiskaavan mukaisessa maankäyttötilanteessa

Pohjavesi
Veitikanjoen valuma-alueen pohjoispäässä on Vennivaaran vedenhankintaa varten tärkeä ensimmäisen
luokan pohjavesialue. Pohjavesi muodostuu pääasiassa kallioisen Vennivaaran karkearakeisessa rantakerrostumassa, jossa veden virtaus tapahtuu rinteen
suuntaisesti etelästä pohjoiseen. Pohjavesialueen
pinta-ala on 92 ha ja pohjaveden muodostumisalueen
pinta-ala 32 ha. Vennivaaran pohjavesialueella on vedenottamo. Pohjavesialueen eteläreunasta vain noin
9 ha sijaitsee Veitikanjoen valuma-alueella. Veitikanjoen valuma-alueelta ei kuitenkaan virtaa pintavesiä
pohjavesialueen suuntaan, sillä hulevedet valuvat
alueella etelään.
Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Veitikanjoen valuma-alueen keskiosassa raviradan
kohdalla on Mäntyvaaran pohjavesialue, joka jakautuu osaan A ja B. Osa A on vedenhankinnan kannalta
tärkeä I-luokan pohjavesialue, jonka kokonaispinta-ala
on 67 ha ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala
43 ha. Osa B on vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Sen kokonaispinta-ala on 20 ha ja
pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 11 ha.
Mäntyvaaran pohjavesialueella on raviradan vedenottamo, ja alueella on tehty koepumppauksia Rovaniemen kaupungin lisävedenoton tutkimiseksi. Alueelta
on saatavissa vettä noin 400 m3/vrk, hetkellisesti jopa
750 m3/vrk.
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Rovaniemen keskustan osayleiskaava-alue ei sijaitse
pohjavesialueella. Yksityisistä talousvesikaivoista ei
kuitenkaan ole tietoa, koska kaivokartoitusta ei ole
tehty. Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta Vennivaaran ja Mäntyvaaran pohjavesialueisiin, koska
kaava-alueelta ei tapahdu pohjaveden virtausta

pohjavesialueiden suuntaan. Osayleiskaavan toteuttaminen ei muuta merkittävästi kaava-alueen pohjavesiolosuhteita, eikä se ole pohjaveden muuttamiskiellon
(VL 1/18) eikä pohjaveden pilaamiskiellon (YSL 1/8)
vastainen.

Kuva 14. Pohjavesialueet Veitikanojan valuma-alueella ja sen läheisyydessä
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HYDROLOGINEN TARKASTELU
Osavaluma-alueet ja valuntakertoimien määrittely
Veitikanojan valuma-alue on jaettu 13 osavaluma-alueeseen. Osavaluma-alueet ovat hydrologisia aluekokonaisuuksia, joilla Pirttilammen osavaluma-aluetta
lukuun ottamatta on yksi purkupiste Veitikanojaan.
Osavaluma-alueet on esitetty kuvassa 15. Osavalumaalueiden kuvaukset nykytilanteessa on esitetty taulukossa 1 ja rakennetussa tilanteessa taulukossa 3.

Pirttilammen osavaluma-alue (nro 2) muodostaa itsenäisen valuma-alueensa, sillä Pirttilammella ei ole laskuojaa Veitikanlampeen. On mahdollista, että harjulla
sijaitsevalta Pirttilammelta vesi siirtyy suotautumalla
hitaasti kohti Veitikanlampea. Mahdollinen suotautuminen Veitikanlampeen on kuitenkin niin hidasta,
ettei sillä ole suunnittelulun liittyvää vaikutusta.

Kuva 15. Veitikanojan valuma-alueen yleiskartta
Rovaniemen keskustan osayleiskaava
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Taulukko 1. Osavaluma-alueiden kuvaukset ja keskimääräiset valuntakertoimet nykytilanteessa

Taulukko 2. Valuntakertoimien yhdistelmät
Rinteen kaltevuus
Maaperäluokka
Metsät ja suot
Puistot
Pientaloalueet
Kerrostaloalueet
Teollisuus- ja liikerakennusalueet, koulut
Sorapintaiset liikennealueet, urheilukentät
Asfalttipintaiset liikennealueet
Vesistöt

A
0,01
0,05
0,1
0,2
0,3
0,3
0,7
1

0 - 1°
B
0,05
0,1
0,15
0,3
0,4
0,3
0,7
1

C
0,1
0,13
0,2
0,4
0,5
0,3
0,7
1

A
0,05
0,15
0,15
0,3
0,4
0,4
0,8
1

1 - 4°
B
0,1
0,2
0,2
0,4
0,5
0,4
0,8
1

C
0,2
0,25
0,25
0,5
0,6
0,4
0,8
1

A
0,1
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,9
1

< 4°
B
0,2
0,3
0,25
0,5
0,6
0,5
0,9
1

C
0,25
0,35
0,3
0,6
0,7
0,5
0,9
1

Kuva 16 . Veitikanojan valuma-alueen luokittelu hydrologisen maankäyttöluokan, maaperäluokan ja rinteiden kaltevuuden
perusteella nykytilanteessa
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Taulukko 3. Osavaluma-alueiden kuvaukset ja keskimääräiset valuntakertoimet rakennetussa tilanteessa

Kuva 17. Veitikanojan valuma-alueen luokittelu hydrologisen maankäyttöluokan, maaperäluokan ja rinteiden kaltevuuden
perusteella rakennetussa tilanteessa
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Kullekin osavaluma-alueelle on määritelty oma keskimääräinen valuntakertoimensa, jotka on esitetty
taulukossa 1 nykytilanteessa ja taulukossa 3 rakennetussa tilanteessa. Valuntakertoimen määrittelyyn
on vaikuttanut maankäyttö, maaperä ja rinteiden
kaltevuus. Valuntakertoimien määrittelyyn käytettiin
kolmea eri päällekkäistä em. karttatasoa, joiden jokaista yhdistelmää vastasi tietty valuntakerroin (kuvat
16 nykytilanteessa ja 17 rakennetussa tilanteessa).
Arvot on saatu yhdistämällä ja muokkaamalla eri lähteissä esitettyjä arvoja (Kuusisto 2002; Vesijohtojen ja
viemärien suunnittelu 1979: 93; Melanen ym. 1981;
Values of runoff coefficient… 2001). Valuntakertoimien yhdistelmät on esitetty taulukossa 2.

koissa 4-6. Rankkuudet on määritelty taulukossa RAK
H (1969), joka on julkaistu mm. Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Katu 2002 -oppaassa, ”Katusuunnittelun ja rakentamisen ohjeet”.

Sadannan aiheuttaman valunnan laskeminen

Hidastumiskerroin on määritelty kaavalla:

Mitoituksessa on käytetty kolmea eri toistuvuusaikaa.
Kerran vuodessa toistuvat sateet, kerran 5 vuodessa toistuvat sateet ja kerran 50 vuodessa toistuvat
sateet. Sateiden kestoina on käytetty 5, 10, 20 ja 60
min. Sateiden rankkuudet on esitetty oheisissa taulu-

y = tsade * tviipymä
Missä,
y on hidastumiskerroin
tsade on sateen kesto
tviipymä on valuma-alueen kertymisaika

Taulukko 4. Vuoden välein toistuvan sadannat

Valuma-alueen kertymisajalla tarkoitetaan purkupisteeseen koko osavaluma-alueelta kertyvän veden
valuntaikaa.

Taulukko 5. 5 vuoden välein toistuvan sadannat

Taulukko 6. 50 vuoden välein toistuvan sadannat

Sadannasta aiheutuvat valunnat on laskettu kaavalla:
Q=A*i*k*y
Missä,
Q on valunta (l/s)
A on valunta-alueen pinta-ala (ha)
i on sateen rankkuus (l/s*ha)
k on valuntakerroin
y on hidastumiskerroin

Osavaluma-alueiden viipymät on esitetty taulukossa
7. Laskelma perustui oletukseen, jossa veden keskimääräinen virtausnopeus on maastossa 0,1 m/s, ojissa 0,5 m/s ja putkissa 1,5 m/s. Hidastumiskertoimet
on esitetty taulukossa 8.
Rakennetun tilanteen viipymäkertoimet voivat hieman poiketa nykytilanteesta joidenkin osavalumaalueiden osalta uusien hulevesiviemäreiden ja ojien
rakentamisen vuoksi. Poikkeaman arvioiminen on
kuitenkin haastavaa, eikä sillä ole suurta vaikutusta
valuntalaskelmaan. Näin ollen myös rakennetun tilanteen valuntalaskelma perustuu nykytilanteen mukaisiin viipymäkertoimiin.

Taulukko 7. Osavaluma-alueiden viipymät
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Taulukko 8. Osavaluma-alueiden hidastumiskertoimet eri sateiden kestoilla

Sulannan aiheuttaman valunnan laskeminen
Lumen sulannan aiheuttama ylivirtaama on määritelty Tielaitoksen ”Teiden suunnittelu, IV tien  rakenne,
Kuivatus” –julkaisun mukaan.
Jokaiselle osavaluma-alueelle on määritelty ominainen kevätylivaluma, joka perustuu valuma-alueen
pinta-alaan. Kevätylivaluma on määritelty Tielaitoksen ”Teiden suunnittelu,  IV tien rakenne, Kuivatus”
-julkaisussa esitetyssä monogrammista. Sulamisvirtaama lasketaan kaavalla:
Q = kJ * kM * kP * kS * A * Hq

Missä,
Q on virtaama (l/s)
kJ on järvisyyskerroin
kM on metsäojituskerroin
kP on peltoisuuskerroin
kS on aluekerroin (Pohjois-Suomessa 1,3)
A on osavaluma-alueen pinta-ala (km2)
Hq on kevätylivaluma (l/s*km2)
Järvisyys-, metsäojitus- ja peltoisuuskerroin määritetään kullekin osavaluma-alueelle niiden suhteellisen
pinta-alan mukaan taulukosta, joka on esitetty Tielaitoksen ”Teiden suunnittelu, IV tien rakenne, Kuivatus”
-julkaisussa. Osavaluma-alueille määritellyt kertoimet
ja pinta-alaan perustuva kevätylivaluma on esitetty
taulukoissa 9 ja 10 nykytilanteen osalta sekä 10 ja 11
rakennetun tilanteen osalta.

Taulukko 9. Osavaluma-alueiden aluekertoimet sulannalle nykytilanteessa

Taulukko 10. Osavaluma-alueiden kevätylivaluma nykytilanteessa
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Taulukko 11. Osavaluma-alueiden aluekertoimet rakennetussa tilanteessa

Taulukko 12. Osavaluma-alueiden kevätylivaluma rakennetussa tilanteessa

Valunta nykytilanteessa
Osavaluma-alueilla 1-9 mitoittavana tekijänä on sadanta. Alueilla 10-13 mitoittavana tekijänä on sulanta.
Mikäli Veitikanojan mitoituksessa käytetään keskimäärin 5 vuoden välein toistuvia sadantoja, tarvitaan
ojan kapasiteetiksi nykytilanteessa n. 5,5 m3/s ennen
Harjulampea ja n. 4,2 m3/s Veitikanojassa ennen
Veitikanlampea. Sulannan aiheuttama laskennallinen
virtaama Veitikanojassa on 2 vuoden toistuvuudella
n. 3,4 m3/s ennen Harjulampea ja n. 3,2 m3/s ennen
Veitikanlampea, 5 vuoden toistuvuudella n. 4,4 m3/s
ennen Harjulampea ja n. 4,2 m3/s ennen Veitikanlampea, 10 vuoden toistuvuudella n. 5,3 m3/s ennen Harjulampea ja n. 5,0 m3/s ennen Veitikanlampea sekä 20
vuoden toistuvuudella n. 6,1 m3/s ennen Harjulampea
ja n. 5,8 m3/s ennen Veitikanlampea. Laskennassa on
käytetty osavaluma-alueiden valuntojen summaa.

Kuva 18. Näkymä Veitikanojalle Lampelan kohdalla
16
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Pirttilammen osavaluma-alue (nro 2) muodostaa
oman sisäisen valuma-alueensa. Sen vaikutus Veitikanojan virtaamaan on triviaali, sillä Pirttilammella
ei ole laskuojaa Veitikanojaan, eikä näin ollen Pirttilammen osavaluma-aluetta ole otettu kokonaislaskelmissa huomioon. Pirttilammen osavaluma-alueelta
muodostuva valunta on silti arvioitu. Valunta Pirttilampeen on keskimäärin vuoden välein toistuvalla
sadannalla n. 0,14 m3/s, 5 vuoden toistuvuudella n.
0,26 m3/s ja 50 vuoden toistuvuudella n. 1,2 m3/s.  
Laskelmassa on tarkasteltu valuma-aluetta sekä kokonaisuudessaan että siltä osin miltä valuva vesi kertyy
Veitikanlampeen. Jälkimmäisessä tarkastelussa on siis
jätetty huomioimatta Pirttilammen lisäksi osavalumaalueet 1 ja 4, jotka purkautuvat VT4 ja Vierustien
välisen lammen kautta suoraan Harjulampeen, eikä
sikäli vaikuta Veitikanlammen mitoitukseen, kunhan
hulevedet johdetaan vastaisuudessakin sillä tavalla.
Veitikanojan mitoituksesta ennen Veitikanlampea
voidaan lisäksi jättää huomioimatta osavaluma-alueet
3 ja 5, jotka purkautuvat pääasiassa suoraan Veitikanlampeen.
50 vuoden välein toistuvien sadantojen aiheuttama
valunta ei ole realistinen arvio, sillä laskelma ei huomioi eri puolille Veitikanojan valuma-alueella padottuvia vesimääriä. Laskelma antaa vain kuvan siitä,
kuinka suuri virtaama Veitikanojassa olisi teoreettisesti. Tarkempi arviointi edellyttäisi ojan mallintamista ja
rakenteellista tarkastelua.
Veitikanojan valuma-aluetarkastelu

Taulukko 13. Vuoden välein toistuvasta sadannasta aiheutuvat valunnat nykytilanteessa

Taulukko 14. 5 vuoden välein toistuvasta sadannasta aiheutuvat valunnat nykytilanteessa

Taulukko 15. 50 vuoden välein toistuvasta sadannasta aiheutuvat valunnat nykytilanteessa

Taulukko 16. Sulannasta aiheutuvat valunnat nykytilanteessa
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Valunta rakennetussa tilanteessa
Sadannan aiheuttama valunta Veitikanojaan vähenee
maankäytön muuttumisen myötä osavaluma-alueilla
1-3, jossa nykyinen teollisuusalue muutetaan asuinalueeksi ja puistoksi. Osavaluma-alueella 4 muutos
johtuu lähinnä maankäytönmuutoksen tulkintaerosta,
jonka vaikutus valuntaan voidaan jättää huomiotta.
Osavaluma-alueilla 5 ja 6 muutokset johtuvat metsä-/
suoalueen muuttumisesta asuinalueeksi. Osavalumaalueilla 10 ja 11 muutokset johtuvat metsä-/suoalueen muuttumisesta yleiskaava 2015 mukaisesti asuinja teollisuuskäyttöön.
Maankäytön muuttumisen vaikutus sulantaan on
vähäinen, sillä muutos ulottuu lähinnä  järvisyyteen
Lampelan alueella, sekä mahdollisesti metsäojitettavaan pinta-alaan osavaluma-alueella 11. Jälkimmäinen vaikutus on kuitenkin minimaalinen. Lampelan
alueen Veitikanlammen muotoilu vaikuttaa kuitenkin
osavaluma-alueiden järvisyyskertoimeen siten, että
mitä suurempi pinta-ala Veitikanlammella on, sitä
pienempi on sulannan aiheuttama valunta. Osavaluma-alueittain ero nykytilanteeseen voi olla suurikin,
mutta tarkasteltaessa Veitikanojaan purkautuvan veden määrää koko alueelta tulee eron suuruus tasoittumaan nykytilanteeseen verrattuna.
5 vuoden toistumisvälillä osavaluma-alueilla 1-9
mitoittavana tekijänä on sadanta. Alueilla 10-13
mitoittavana tekijänä on sulanta. Mikäli Veitikanojan
mitoituksessa käytetään keskimäärin 5 vuoden välein
toistuvia sadantoja, tarvitaan ojan kapasiteetiksi

nykytilanteessa n. 5,6 m3/s ennen Harjulampea ja n.
4,3 m3/s ennen Veitikanlampea. Sulannan aiheuttama
laskennallinen virtaama Veitikanojassa on 2 vuoden
toistuvuudella n. 3,3 m3/s ennen Harjulampea ja n.
3,2 m3/s ennen Veitikanlampea, 5 vuoden toistuvuudella n. 4,4 m3/s ennen Harjulampea ja n. 4,2 m3/s
ennen Veitikanlampea, 10 vuoden toistuvuudella n.
5,3 m3/s ennen Harjulampea ja n. 5,0 m3/s ennen
Veitikanlampea sekä 20 vuoden toistuvuudella n.
6,1 m3/s ennen Harjulampea ja n. 5,8 m3/s ennen
Veitikanlampea. Laskennassa on käytetty osavalumaalueiden valuntojen summaa. Laskelma perustuu
rakennettuun tilanteeseen ilman hulevesien hallintaan ja hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joilla
voidaan vaikuttaa alueen valuntakertoimeen, sekä
vähentää syntyneen pintavalunnan määrää.
Myös rakennetun tilanteen tarkastelussa Pirttilammen osavaluma-alue on jätetty huomioimatta Veitikanojan mitoituksessa. Pirttilammen kapasiteetti
riittäisi vastaanottamaan suuremmankin vesimäärän,
sillä rakennetussa tilanteessa Pirttilampeen purkautuva laskennallinen valunta pienenee jonkin verran
nykytilanteeseen verrattuna.
50 vuoden välein toistuvien sadantojen aiheuttama
valunta ei ole realistinen arvio, sillä laskelma ei huomioi eri puolille Veitikanojan valuma-alueella padottuvia vesimääriä. Laskelma antaa vain kuvan siitä,
kuinka suuri virtaama Veitikanojassa olisi teoreettisesti. Tarkempi arviointi edellyttäisi ojan mallintamista ja
rakenteellista tarkastelua.

Kuva 19. Näkymä Pirttilammelle
18
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Taulukko 17. Vuoden välein toistuvasta sadannasta aiheutuvat valunnat rakennetussa tilanteessa

Taulukko 18. Vuoden välein toistuvasta sadannasta aiheutuvat valunnat rakennetussa tilanteessa

Taulukko 19. 50 vuoden välein toistuvasta sadannasta aiheutuvat valunnat rakennetussa tilanteessa

Taulukko 20. Sulannasta aiheutuvat valunnat rakennetussa tilanteessa
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Nykytilanne
Veitikanojan valuma-alue koostuu luonnontilaisista
alueista ja rakennetuista alueista. Veitikanojan ylivirtaama syntyy luonnontilaisilta alueilta keväällä
lumien sulaessa ja rakennetuilta alueilta kesäsateiden
synnyttämästä valunnasta. Tämä johtuu osittain ojalle
ominaisesta tulvimisesta ja osittain rakennettujen alueiden runsaasta vettäläpäisemättömän pinnan määrästä ja hulevesiviemäröinnistä, mikä johtaa alueelle
satavan veden nopeasti Veitikanojaan. Rakennettujen
alueiden suurimmat valunnat Veitikanojaan aiheutuvat lyhytkestoisista rankkasateista, tässä vertailussa
20 min ja 60 min sateista. Luonnontilaisilla alueilla
puolestaan suurimmat valunnat muodostuvat pitkäkestoisien sateiden seurauksena, tässä vertailussa 180
min ja 600 min.
Nykytilanteessa mitoittavana tekijänä 5 vuoden aikavälillä tarkasteltuna on kesäsateiden aiheuttama valunta, jolloin Veitikanojan laskennallinen ylivirtaama
on n. 4,2 m3/s ennen Veitikanlampea ja n. 5,5 m3/s
ennen Harjulampea. Sulannan aiheuttamat virtaamat
eivät huomattavasti eroa sadannan aiheuttamasta virtaamasta. Samalla aikavälillä tarkasteltuna sulannan
aiheuttama laskennallinen ylivirtaama Veitikanojassa
on niin ikään n. 4,2 m3/s ennen Veitikanlampea mutta
n. 4,4 m3/s ennen Harjulampea.
Rakennettu tilanne
Veitikanojan valuma-alueen rakentaminen tulee
muuttamaan alueelta syntyviä valuntoja. Länsikankaan ja Suosiolan läheisyyteen tulevat uudet asuinalueet sekä teollisuus- ja liikerakentaminen tulevat
lisäämään valuntaa Veitikanojaan nykytilanteeseen
verrattuna. Sen sijaan Lampelan alueen muuttaminen
asuin- ja viheralueeksi pienentää valuntaa puroon
verrattuna nykytilanteeseen, jossa alueella sijaitsee
teollisuutta ja liikerakentamista sekä niiden varastorakennuksia, pysäköinti- ja ulkovarastointialueita.
Kokonaisuudessaan kesän rankkasateiden aiheuttama
valunta Veitikanojaan tulee kuitenkin hieman kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna. Laskennallinen
ylivirtaama Veitikanojassa ennen Veitikanlampea on
n. 4,3 m3/s ja ennen Harjulampea n. 5,6 m3/s.
Rakentamisen vaikutus sulantaan on pieni ja riippuu eniten järvisyyteen ja metsäojitukseen kohdistuvista muutoksista. Järvisyyden lisääntyminen ja
20
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metsäojituksen väheneminen pienentää sulannan
aiheuttamaa valuntaa Veitikanojaan. Vaikutus on
kuitenkin melko vähäinen, sillä suurin osa sulannan
aiheuttamasta valunnasta muodostuu valuma-alueen
luonnontilaisessa länsiosassa, johon muutospaineita
ei kohdistu.
Lähtökohtaisesti Veitikanojan ja Lampelan alueen rakentamisen mitoittavana tekijänä on kuitenkin sadanta. Vaikka rakentamisen vaikutus sadannasta aiheutuvaan valuntaan on melko vähäinen, on huomioitava,
että nykytilanteessa herkästi tulviva Veitikanlammen
ympäristö muuttuu osayleiskaavan mukaiseksi asunto- ja puistoalueeksi, jossa tulvimisen aiheuttamat
haittavaikutukset kasvavat. Toisin sanoen tulviminen
ei enää ole samoissa määrin suotavaa rakennetussa
tilanteessa nykytilanteeseen verrattuna.
Vaihtoehtoja tulvimisen ehkäisyyn on kuitenkin useita. Rakennetuilta alueilta muodostuvaan valuntaan
voi vaikuttaa pienentämällä valuntakerrointa tai käsittelemällä hallitusti syntyneitä hulevesiä. Suosimalla
mm. vettäläpäiseviä ja välttämällä vettäläpäisemättömiä pintamateriaaleja voidaan alueelta syntyvää
valuntaa vähentää. Perinteisen asfaltin sijasta suositaan avointa asfalttia, kivituhkaa, reikäbetonilaattoja
tai leveäsaumaisia kiveyksiä. Koko Lampelan alue
sijaitsee maaperältään hyvin tai vähintään kohtalaisesti vettäläpäisevällä alueella. Näin ollen sadevesien
imeyttäminen maaperään on luonteva vaihtoehto valunnan pienentämiseksi Veitikanojaan. Luonnontilaisia alueita pyritään lisäksi mahdollisuuksien mukaan
säästämään ja ohjeistetaan jättämään tonteille istutettavia alueita. Rakennuksissa suositaan viherkattoja
ja kattopuutarhoja perinteisen huopa-, tiili- tai peltikaton sijaan tai ohella. Myös mm. korkeakasvuiset
heinät ja ruohot pidättävät paremmin hulevesiä kuin
lyhyt leikattu nurmikko. Edellä mainittujen käsittelyratkaisujen ohella voidaan hulevesiä myös suodattaa
tai viivyttää erillisillä suodatus- ja viherpainanteilla,
suodatuskentillä, viivytysaltailla ja hyödyntää hulevesiä kasvillisuuden kasteluvetenä.
Edellä luetelluilla käsittelyratkaisuilla on myös vedenlaatua parantava vaikutus. Avovesipintainen hulevesiverkosto mahdollistaa kasvillisuuden käyttämisen
hulevesijärjestelmän osana. Hulevedet huuhtovat
myös asuntoalueilta huomattavia määriä mm. ravinteita, joiden pitoisuuksia voidaan pienentää kasvilVeitikanojan valuma-aluetarkastelu

lisuuden avulla. Kasvillisuus pienentää myös veden
virtausnopeutta, jolloin mm. hulevesien mukana
kulkeutuvan kiintoaineksen on mahdollista laskeutua
ennen päätymistä Veitikanlampeen tai Kemijokeen.
Kiintoainekseen on sitoutuneena myös muita epäpuhtauksia kuten öljyjä, rasvoja, raskasmetalleja, bakteereja ja suoloja.
On myös huomioitavaa, että tulviminen on Veitikanojalle luonteenomaista, eikä tulvimista tulisi sikäli
kokonaan ehkäistä. Esitetyillä toimenpiteillä voidaan
kuitenkin pidentää Veitikanojan tulvimisen aikaväliä
ja siitä aiheutuvat haitat voidaan minimoida. Tulvimiseen on kuitenkin aiheellista varautua.
Luonteva vaihtoehto Veitikanojan ajoittaiseen tulvimiseen varautumiseen on myös osoittaa Veitikanlammen läheisyydessä alueita, joille tulviminen voitaisi
hallitusti ohjata. Tulva-alueille voi sijoittaa toimintoja,
joiden tilapäinen käyttökelvottomuus tulvimisen aikana ei heikentäisi Lampelan asuntoalueen toimintaa.
Näitä toimintoja voisivat olla mm. puistot, liikunta- ja
leikkipaikat sekä tarvittaessa pysäköinti.
Kemijoen tulviminen asettaa Lampelan alueelle tulvarajan +76,70. Tulva, joka ylittää vedenpinnantason
N60 toistuvuus on 20 vuotta. Silloin on mahdollisesti
käsillä myös kevätylivalunnan aiheuttama huippuvirtaama Veitikanojassa, joka on laskennallisesti valumaalueen purkupisteessä n. 6 m3/s. Sen sijaan sadannasta aiheutuva huippuvirtaama ajoittuu todennäköisesti
eri aikaan kuin Kemijoen tulviminen, jolloin +76,70
tason määrittelemä tulva-alue olisi hyödynnettävissä
Veitikanojan ja Veitikanlammen sadannasta aiheutuvaan tulvimiseen. Tärkeimpien toimintojen, joille
tulvimisesta aiheutuu eniten haittaa, sijoittaminen
tason +77,0 yläpuolelle on suositeltavaa.

tiin normaalitilanteessa ja olisi myös kustannuksiltaan
korkeampi.
Yksi vaihtoehto vähentää Veitikanojan tulvimista on
padottaa Veitikanojaa ennen Lampelan asuinaluetta
tai ohjata Veitikanojaan laskevia purkureittejä niin,
että suurilla virtaamilla ne padottavat vettä muodostaen tulvaniittyjä. Tulva-alueita voisi osoittaa etenkin
osavaluma-alueille, joilta valunta ojaan on suurinta
(7-10). Näitä alueita voisi olla esim. osavaluma-alueella 9 ratapihan eteläpuolella ja osavaluma-alueella
7 ennen purkua Veitikanojaan. Myös Isoaapa -suoalueen ojituksen yhteyteen voisi suunnitella patoja,
mutta valunta osavaluma-alueelta 11 on muutenkin
vähäistä ja sillä saattaisi olla vaikutus paikallisesti arvokkaan luontokohteen luontoarvoihin (vaikutus voisi
tosin olla myös myönteinen, aluetta ennallistava).
Myös Veitikanojan laskuojan kapasiteettiin tulee
kiinnittää huomiota Veitikanlammen tulvimisen ehkäisemiseksi. Mikäli purkureitti Harjulampeen aiheuttaa padotusvaikutusta, tulisi purkureitin märkäpiiriä
laajentaa uomaa leventämällä tai syventämällä. Purkureitin virtausta voi parantaa myös pienentämällä
uoman karkeuskerrointa tai mahdollisuuksien mukaan
jyrkentämällä uoman pituusprofiilia.    

Veitikanojan mitoitukseen suositellaan käytettäväksi keskimäärin viiden vuoden aikavälillä toistuvia
sadantoja, jolloin laskennallinen mitoitusvirtaama
Veitikanojassa on n. 4,3 m3/s ennen Veitikanlampea.
Se tarkoittaa Veitikanojan kapasiteetin ylittymistä
keskimäärin viiden vuoden välein, jolloin tulviminen
ohjataan hallitusti em. alueille, jossa se ei aiheuta
merkittävää haittaa. Lyhyempi aikaväli asettaisi mitoitusperusteeksi sulannan, jonka aiheuttama valunta
Veitikanojaan ei pienene kovin dramaattisesti aikavälin lyhetessä. Keskimäärin kerran viidessä vuodessa
sulannan aiheuttama valunta Veitikanojassa ennen
Veitikanlampea on n. 4,2 m3/s ja kerran kahdessa vuodessa n. 3,2 m3/s. Pidemmän aikavälin käyttö puolestaan johtaisi ojan tarpeettoman suureen kapasiteetRovaniemen keskustan osayleiskaava
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