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ALKUSANAT

Maa-

ja

metsätalousministeriön

Suurtulvatyöryhmä

on

vuonna

2003

valmistuneessa

loppuraportissaan suositellut merkittäville tulvavahinkokohteille laadittavan yleissuunnitelman
suurista tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Rovaniemen kaupunki on yksi
Suurtulvatyöryhmän nimeämistä kohdealueista. Rovaniemen kaupunki ja Lapin ympäristökeskus
pitivät 30.10.2006 tulvasuojeluhanketta koskevan aloituspalaverin, jossa päätettiin Rovaniemen
kaupungin taajama-alueen tulvien aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen yleissuunnitelman
toteuttamisesta.

Hanketta

varten

perustettiin

työryhmä

valmistamaan

ja

ohjaamaan

yleissuunnitelman toteutusta. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Lauri Sääskilahti ja
sihteerinä Juha-Petri Kämäräinen.

Rovaniemen taajama-alueen tulvien aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen yleissuunnitelma
hankkeen työryhmään ovat alun perin kuuluneet:
- Suunnittelupäällikkö Lauri Sääskilahti, Rovaniemen kaupunki
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- Verkostopäällikkö Ari Jarkko, Napapiirin Vesi
- Käyttöpäällikkö Risto Markuksela, Napapiirin Vesi
- Insinööri Veli Saarijärvi, Lapin ympäristökeskus
- Insinööri Juha-Petri Kämäräinen, Lapin ympäristökeskus

Lisäksi työryhmään ovat työn aikana liittyneet:
- Työnjohtaja Seppo Jänkälä, Rovaniemen kaupunki
- Projekti-insinööri Satu Ajanki, Napapiirin Vesi
- Suunnittelupäällikkö Timo Alaraudanjoki, Lapin ympäristökeskus
- Insinööri Aapo Honka, Lapin ympäristökeskus

Tämä suunnitelma on Rovaniemen taajama-alueen tulvasuojelu yhteistyöhankkeen loppuraportti.
Suunnittelua tullaan jatkamaan laatimalla Rovaniemen taajama-alueelle EU:n tulvadirektiivin
mukainen tulvariskien hallintasuunnitelma sekä tulvariskikartat tulvavaarakarttoja vastaaville
skenaarioille.
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ROVANIEMEN TAAJAMA-ALUEEN TULVIEN
AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISEN
YLEISSUUNNITELMA
1. Tausta-aineisto
1.1. Johdanto
Suomen Lapissa suurimmat tulvat esiintyvät yleisimmin keväisin lumien sulamisen ja jääpatojen
seurauksena. Lapissa joet kulkevat tyypillisesti syvissä uomissa, joten keskimääräistä selvästi
suuremmatkaan tulvat eivät yleensä aiheuta sanottavaa vahinkoa. Tulva-alueiden laajuus ja tulvan
vaikutukset riippuvat muun muassa maaston muodoista, lumen vesiarvosta, sulamisajankohdan
sääoloista sekä alueen maankäytöstä. Suurimmat ongelmat ja mittavimmat vahingot ovat
enimmäkseen aiheutuneet jääpatotulvista, joita muodostuu lähes vuosittain tietyille jokijaksoille.
Vuoden 2005 kevään äkillisestä lumien sulamisesta johtuvat ennätykselliset tulvat Kittilässä ja
Ivalossa kuitenkin osoittivat, että suurtulvat ovat mahdollisia Lapissa ilman jääpatojakin

Rovaniemen seudulla ei ole viime vuosikymmeninä kärsitty poikkeuksellisen suurista tulvista,
joista olisi aiheutunut merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Viimeisin suuri tulva Kemijoella koettiin
keväällä 1993, jolloin myös Rovaniemellä jouduttiin väliaikaisesti suojaamaan kiinteistöjä, etenkin
Saarenkylän alueella. Tiedot historiallisista tulvista Rovaniemen alueella kuitenkin osoittavat, että
mahdollisuus suurtulvalle on olemassa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 21.9.2001 työryhmän laatimaan ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä ja mahdollisista säädösmuutoksista suurista tulvista aiheutuvien vahinkojen
vähentämiseksi. Lisäksi työryhmän tuli arvioida toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat
henkilöstövoimavaraSuurtulvaselvitys

ja

(Ollila

rahoitustarpeet.
ym.

2000),

Pohjana
jossa

oli

työlle

oli

vuonna

esitetty suosituksia

2000

valmistunut

tulvavahinkoriskien

pienentämiseksi. Suurtulva määritellään usein tulvaksi, joka tilastollisesti esiintyy kerran sadassa
vuodessa tai harvemmin. Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurtulvatyöryhmä katsoi
kuitenkin vuonna 2003 valmistuneessa loppuraportissaan, ettei suurtulvaa ole tarpeellista määritellä
täsmällisesti tietyn suuruiseksi tulvaksi, vaan sillä tarkoitetaan tavanomaista suurempaa tulvaa.
Usein sillä tarkoitetaan sellaista tulvaa, joka ylittää tarkastellun alueen tulvasuojelussa käytetyn
mitoitus- tai riskitason. (Timonen ym. 2003.)
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Suurtulvatyöryhmä päätyi loppuraportissaan vuonna 2003 seitsemään toimenpide-ehdotukseen,
joista ensimmäinen oli, että merkittäville vahinkokohteille laaditaan yleissuunnitelmat suurista
tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Suurtulvatyöryhmän muut toimenpide-ehdotukset
olivat seuraavat:
-

Kaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäessä tulvan vaara otetaan
huomioon

yhtenäisellä

tavalla.

Uusien

rakennusten

tulvavahingoista

maksetaan korvauksia vain, jos vahingot ovat aiheutuneet suuremmasta kuin
keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvasta tulvasta.
-

Selvitetään ja varmistetaan suurten tulvien kannalta merkityksellisten
vesistörakenteiden kunto ja toimivuus.

-

Laaditaan asianmukaiset tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan suunnitelmat
suuriin tulviin varautumiseksi ja varmistetaan viranomaistoiminnan sujuvuus.

-

Hyödynnetään uusinta tekniikkaa tulvantorjunnan ja pelastustoiminnan
kehittämiseksi ja tehostetaan tiedottamista.

-

Selvitetään mahdollisuudet vähentää tulvariskiä valuma-alueilla tehtävin
toimenpitein ja mahdollistetaan lainsäädännöllä tällaisten toimenpiteiden
toteuttaminen. Suurten tulvien riskit otetaan huomioon vesistösäännöstelyissä
ja -rakentamisessa.

-

Varataan riittävät voimavarat Suurtulvatyöryhmän ehdotusten täytäntöön
panemiseksi ja seurataan ehdotusten toteutumista. (Timonen ym. 2003.)

Rovaniemen alue on yksi suurtulvatyöryhmän kohdealueista. 30.10.2006 Lapin ympäristökeskus ja
Rovaniemen kaupunki pitivät Rovaniemen tulvasuojeluhankkeen aloituspalaverin, jossa päätettiin
Rovaniemen taajama-alueen tulvien aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen yleissuunnitelman
toteuttamisesta. Hanke toteutetaan Lapin ympäristökeskuksen ja Rovaniemen kaupungin
yhteistyönä. Sopijapuolet ovat 11.12.2006 pidetyssä kokouksessa nimenneet edustajansa
työryhmään valmistamaan ja seuraamaan yleissuunnitelman toteutusta sekä neuvottelemaan
yhteishankkeen

toteutukseen

liittyvistä

seikoista.

Työryhmä

toimii

myös

suunnittelun

ohjausryhmänä.

Yleissuunnitelmassa

tullaan

kartoittamaan

Rovaniemen

alueen

suurimmat

riskialueet

suurtulvatilanteessa ja laaditaan toimintasuunnitelma tulvantorjuntaan sekä vertaillaan eri keinoja
tulvavahinkojen pienentämiseksi.
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1.2. Eri viranomaisten vastuut tulvatilanteessa
Laki ympäristöhallinnosta (55/1995) velvoittaa alueellisen ympäristökeskuksen huolehtimaan sille
säädetyistä ja määrätyistä tehtävistä ja valvomaan toimialallaan erityisesti muun muassa yleistä etua
ympäristö- ja vesiasioissa, ehkäisemään ja torjumaan ympäristövahinkoja ja haittoja sekä
huolehtimaan vesistöjen käyttö- ja hoitotoiminnasta ja tulvasuojelusta. Laissa ei ole erikseen
mainittu tulvantorjuntaa, mutta ympäristövahinkojen ja -haittojen ehkäisemisen ja torjunnan on
tulkittu tarkoittavan myös tulvantorjuntaa. (Timonen ym. 2003.)

Pelastuslaki (468/2003) määrittelee pelastustoiminnan tarkoittavan ihmisten, omaisuuden ja
ympäristön suojaamista ja pelastamista, vahinkojen rajoittamista ja seurausten lieventämistä
onnettomuuksien

sattuessa

tai

uhatessa.

Alueellisella

pelastustoimella

on

johto-

ja

koordinointivastuu häiriötilanteessa, ja se vastaa onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen
rajoittamisesta sekä eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toiminnan
yhteensovittamisesta

pelastustoiminnassa.

Tahot,

jotka

ovat

velvollisia

osallistumaan

pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun, siten kuin niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä tai
muussa

lainsäädännössä

säädetään,

ovat

hätäkeskuslaitos,

poliisi,

rajavartiolaitos

ja

puolustusvoimat, sosiaali- ja terveyshallintoviranomaiset, ympäristöhallinnon sekä maa- ja
metsätaloushallinnon viranomaiset (ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen
ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset), liikenne- ja viestintähallinto, lääninhallitus sekä
kunnan eri

toimialoista vastaavat

virastot

ja laitokset.

Tilanteen

yleisjohtovastuu

on

pelastustoiminnan johtajalla myös silloin, kun pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan
viranomaisia. Mikäli tilanteeseen perustetaan johtoryhmä, se tukee pelastustoiminnan yleisjohtoa
toimenpiteiden valitsemisessa, niiden koordinoinnissa sekä tilanteen yleistiedottamisessa. Kunkin
asiantuntijaorganisaation johto vastaa oman organisaationsa määräysten antamisesta. (Raivio ym.
2005.)

1.3. Vesistöalueen kuvaus
1.3.1.

Lapin vesistöalueet

Kinnunen (2003) on artikkelissaan Lapin vesistöjen kunnostus vaatii vielä ponnisteluja kuvaillut
Lappia vesistöiltään hyvin monipuoliseksi alueeksi, jossa on lähes kaikkia Suomen vesistötyyppejä.
Lapissa sataa selvästi vähemmän kuin muualla maassa ja merkittävä osa sateesta tulee lumena.
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Toisaalta haihdunta on Lapissa kylmyyden vuoksi puolet pienempää verrattuna Etelä-Suomeen.
Lapin pohjoisosassa vesistöihin kulkeutuu noin 80 % sademäärästä, kun Etelä-Suomessa vastaava
osuus on vain noin 30 %. Lapin läänin vesistöistä 73 % kuuluu Perämereen ja 27 % Jäämereen
laskevien jokien vesistöalueisiin. Myös Iijoen, Kuivajoen ja Oulankajoen vesistöjen latvaosat
rajoittuvat Lapin lääniin. Järvisyysprosentti Lapissa on 5,5.

Kuvassa 1 on esitetty Lapin lääniin rajoittuvat päävesistöalueet. Alueella on yhteensä 12 jokiin
rajoittuvaa vesistöaluetta sekä Perämeren rannikkoalue.

Kuva 1. Lapin läänin päävesistöalueet.
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1.3.2.

Kemijoen vesistöalue

Kemijoki, Suomen suurin ja pisin joki, saa alkunsa Tunturi-Lapista ja laskee Pohjanlahteen Kemin
kaupungin kohdalla. Sen pituus on Kitinen mukaan lukien 552 kilometriä, ja se on lähes yhtä pitkä
mitattuna muista itäisistä latvahaaroista. Kemijoen vesistö on Lapin läänin suurin ja Suomen
toiseksi suurin vesistöalue. Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on 51 127 km2. Siitä Suomen puolella
on 49 467 km2, mikä on noin 15 % koko maamme pinta-alasta. Kuvassa 2 on esitetty Kemijoen
vesistöalueen sijainti Suomessa sekä vesistöalueen 1-jakovaiheen osa-alueet. Järvisyys Kemijoen
vesistöalueella on tekoaltaat ja voimalaitosten patoaltaat mukaan lukien on 4,3 % (luonnontilassa
3,3 %). Kemijoki saa vetensä pääasiassa neljästä sivuhaarasta, jotka ovat Kemihaara, Luiro, Kitinen
sekä sivujoista pisin Ounasjoki. (Itkonen 2001, Marttunen ym. 2004.)

Kuva 2. Kemijoen vesistöalue 1-jakovaiheen osa-alueineen.

Kemijoen vesistö on vähäjärvisenä erittäin tulvaherkkä, ja joen vesimäärän vaihtelut eri vuoden
aikoina ovat erittäin suuret. Tätä kuvastaa muuan muassa se, että kuivina aikoina veden määrä
saattaa olla vain 2 % joen kevättulvan aikaisesta virtaamasta. (Kurimo 1967.) Kaikkiaan Kemijoen
vesistössä on 124 yli 100 neliökilometrin laajuista jokialuetta. Niistä 39 on Ounasjoen, 23 Kitisen,
11 Luiron ja 51 Kemijoen tai Kemihaaran aluella. (Kokko 1994.)
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Kemijoen itäiset latvahaarat Kitinen, Luiro ja Ylä-Kemijoki yhtyvät Pelkosenniemellä. Niiden
vesistöalueet käsittävät 42 % Kemijoen vesistöalueesta. Pelkosenniemen alapuolella Kemijoki
muuttuu Kemijärveksi, joka on vesistön suurin alkuperäinen järviallas. Kemijärven luusuasta (joen
niska, paikka missä järvi vaihtuu joeksi) mitattuna vesistöalueen pinta-ala on jo 53 % koko
vesistöalueesta. Rovaniemen kohdalla jokeen yhtyy vesistön läntinen haara ja vesistöalueeltaan
suurin joki, Ounasjoki. Sen pinta-ala käsittää 27 % Kemijoen koko vesistöalueesta. (Vesihallitus
1980a.) Rovaniemen kohdalla Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on jo 47 204 km2, mikä kattaa noin
92 % koko valuma-alueesta.

Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimantuotantoa varten erillislailla suojeltua Ounasjokea ja
koskiensuojelulain piiriin kuuluvaa Ylä-Kemijokea lukuun ottamatta. Ounasjoen erityissuojelulaki
säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä, ja se tuli voimaan 1.9.1983. Lain mukaan
vesivoimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa, siihen laskevissa sivujoissa ja Ounasjärveen
laskevissa joissa ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa. Koskiensuojelulaki tuli voimaan
1.2.1987. Laki säädettiin tavallisena lakina ja sillä on kielletty uuden vesivoimalaitoksen
rakentaminen 53 vesistöön tai vesistön osaan. (Häkkinen ym. 2005.)

Kemijoen pääuoma otettiin voimatalous käyttöön vuonna 1948, kun Pohjolan Voima Oy aloitti
Isohaaran voimalaitoksen rakentamisen. Luiron ja Kitisen latvoille on rakennettu läntisen Euroopan
suurimmat tekoaltaat Lokka ja Porttipahta. Lokan voimala otettiin käyttöön vuonna 1967, ja
tekojärven pinta-ala ylärajalla on 417 km2. Porttipahta otettiin käyttöön vuonna 1970, ja sen pintaala ylärajalla on 214 km2. Lokan tekojärvi on yhdistetty vuonna 1981 rakennetun Vuotson kanavan
kautta Porttipahtaan ja molempien vedet johdetaan Kitisen kautta Kemijokeen. Luirojokeen tulee
pääosin vain Lokan alapuolisen valuma-alueen vesiä. Kitinen on täysin porrastettu käsittäen
yhteensä 7 voimalaitosta. Kitinen yhtyy Kemijokeen Pelkosenniemen pohjoispuolella. (Vuotos:
Hankkeeseen liittyviä taustatietoja 1988, Vesihallitus 1980b.)

Kemijoen sivuvesistöistä säännöstellään Raudanjoen vesistön Olkkajärveä, jonka luusuaan on
rakennettu Permantokosken voimalaitos. Kaihuan ja Vanttausjoen vesistössä säännöstelyn piiriin
kuuluvat Iso Kaihua, Iso Kaarni, Pikku Kaarni ja Vanttausjärvi, joiden vedet juoksutetaan Kaihuan
voimalaitoksen kautta Kemijokeen. Juotasjoen vesistössä säännöstellään kahta pienehköä
järviallasta, joista vedet juoksutetaan edelleen Juotasjärven tekoaltaan kautta Kemijokeen.
Juotaksen säännöstelyn pääallas on Juotasjärvi, jonka jatkeena on Juottaan tekojärvi. Jumiskojoen

10

vesistöalue on tehokkaasti rakennettu, ja Jumiskon voimalaitoksen yläpuolella säännöstellään
lukuisia pieniä järviä sekä Suolijärviä ja Isojärveä. (Marttunen ym. 2004.)
Kemijoen vesistöalueen suurin luonnonjärvi on Kemijärvi, jonka pinta-ala on 230 km2 ja
rantaviivan pituus on 572 km. Kemijärven keskisyvyys on noin 5 metriä. Kemijärven säännöstely
on aloitettu vuonna 1965, ja säännöstely tapahtuu järven luusuaan rakennetun Seitakorvan
voimalaitoksella. Yhtenäisen järvialtaan pituus on suurimmillaan noin 80 km (Luusua –
Pelkosenniemi) ja 60 km, jos jätetään jokimainen osuus Pelkosenniemi – Tapionniemi pois.
Kemijärven alapuolinen, noin 230 km pitkä Kemijoen pääuoma on lähes kokonaan porrastettu
voimalaitoskäyttöön aina Perämereen asti. Poikkeuksen muodostaa Vanttaus- ja Valajaskosken
laitosten väli, johon on suunnitteilla Sierilän voimalaitos. (Marttunen ym. 2004.)

Kuvassa 3 on esitetty Kemijoen pääuoman porrastus ja kuvassa 4 Kemijoen vesistöalueen
voimalaitosten sijoittuminen Lapin läänissä.

Kuva 3. Kemijoen pääuoman porrastus (Kemijoki Oy 2007a).
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Kuva 4. Kemijoen vesistöalue voimalaitoksineen (Kemijoki Oy 2007a).

1.3.3.

Ounasjoen vesistöalue

Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä olevista rakentamattomista joista. Sen
valuma-alue on 13 968 m2, mikä on 27 % koko Kemijoen vesistöalueesta. Alueen järvisyys on
ainoastaan 2,9 %, joten vettä varastoivia järvialueita on vähän ja ali- ja ylivirtaamien vaihtelut
erittäin suuret. Ounasjoen keskikaltevuus on 0,7 ‰, mikä on Suomen jokivesitöissä varsin
tyypillinen. Alkunsa Ounasjoki saa Ounastunturin juurella sijaitsevasta Ounasjärvestä, joka sijaitsee
Enontekiön kunnassa. Järvi on 287 metriä merenpinnan yläpuolella. Ounasjoki yhtyy Kemijokeen
napapiirillä kuljettuaan 300 kilometrin matkan Enontekiön Ounasjärveltä Rovaniemelle. Joen
latvavedet sijaitsevat Norjan ja Suomen välisellä erämaa-alueella. Maaston keskikorkeus on latvaalueilla 450 m, mutta vaarojen lakialueet kohoavat yli 600 metriä merenpinnan yläpuolelle.
(Halonen 1998.)

Näkkälä-, Pöyris- ja Käkkälöjoen yhtyessä Ounasjokeen sen alkukilometreillä joen valuma-alue
moninkertaistuu. Ensimmäisen sadan kilometrin matkalla joki on vuolas ja koskinen ja putoaa
12

runsaat 100 metriä. Enontekiön kunnan rajan jälkeen suurimmat sivujoet yläjuoksulla ovat Pallas-,
Tepasto-, Levijoki ja Loukinen. Huomattavimmat kosket ovat Raattama-, Kurkkio-, Puksu- sekä
Riikonkoski. Jokivarren asutus yläjuoksulla on harvaa. Raattaman, Tepaston, Könkään ja
Sirkankylän lisäksi on yksittäisiä taloja harvakseltaan. Ounasjoki varren suurimman taajaman
Kittilän kirkonkylän kohdalla Ounasjokeen yhtyy Aakenusjoki. (Halonen 1998.)

Ounasjoen Riikonkoskelta alkaa noin 30 km:n mittainen suvantojakso, joka loppuu 5 km ennen
Kaukosen kylää Särestönnivaan. Mouluskoski, Molkoköngäs sekä Pato-, Marras- ja Aapiskoski
ovat suurimmat kosket alajuoksulla. Asutus on keskittynyt Alakylään, Lohinivaan, Jääsköön,
Meltaukseen, Sinettään, Nivankylään ja Ylikylään. Meltauksen kylän kohdalla Ounasjokeen yhtyy
Meltausjoki, joka on yksi alueen suosituimmista virkistyskalastuskohteista. Ounasjoen ja Kemijoen
yhtymäkohdassa sijaitsee Lapin pääkaupunki Rovaniemi. (Halonen 1998.)

1.3.4.

Vedenkorkeudet ja virtaamat

Kemijoen jokisuussa Isohaaran mittausasemalla 04450 virtaamaa on seurattu vuodesta 1949 lähtien.
Kemijoen keskivirtaama aikavälillä 1949–2006 on Isohaarassa 563 m3/s, mikä on Suomen toiseksi
suurin, noin 30 m3/s pienempi kuin Vuoksessa. Kemijoen keskiylivirtaama 777 m3/s on Suomen
suurin. Suurin mitattu virtaama 4 824 m3/s on vuoden 1973 toukokuulta, ja pienin mitattu virtaama
62 m3/s vuoden 1957 huhtikuulta.

Kemijoen vesistöalueella on toiminnassa kaikkiaan 49 vedenkorkeus- ja 30 virtaama-asemaa.
Rovaniemen kaupungin taajama-alueella vedenkorkeushavaintoja on viideltä asemalta, joista neljä
on edelleen käytössä. Virtaamahavaintoja on kolmelta asemalta, joista yksi on voimassa oleva.
Asemat on koottu taulukkoon 1.
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Taulukko 1. Hankealueen vedenkorkeus- ja virtaamamittapaikat (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta
2008).

Tunnus

Nimi

Suure

Ensimmäinen Viimeinen
havainto

havainto

6503910

Kirkonjyrhämä

Vedenkorkeus 1.1.1971

31.12.2007

6503810

Ounaskoski ylä

Vedenkorkeus 17.4.2001

31.12.2007

6503800

Ounaskoski, ylä

Vedenkorkeus 9.2.1935

28.2.1996

6504033

Valajaskoski, ala

Vedenkorkeus 1.1.1971

31.12.2007

6504022

Valajaskoski, ylä

Vedenkorkeus 1.1.1971

31.12.2007

6503800

Ounaskoski

Virtaama

1.1.1948

31.12.1960

6503900

Ounaskoski

Virtaama

1.1.1921

31.12.1947

6504050

Valajaskoski

Virtaama

1.12.1960

31.12.2007

Taulukkoon 2 on koottu vedenkorkeushavaintojen havaintojaksot sekä havaintojaksojen minimi- ja
maksimivedenkorkeudet. Havaintojaksot on valittu niin, että havainnot alkavat tammikuun
ensimmäisestä päivästä ja loppuvat joulukuun viimeiseen päivään.

Taulukko 2. Valitut vedenkorkeuden havaintojaksot ja niiden minimi ja maksimiarvot (Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmä Hertta 2008).

NW

HW

Tunnus

Nimi

Kork.järjestelmä Havaintojakso [cm] [cm]

6503910

Kirkonjyrhämä

N43 + cm

1971–2007

7328 7586

6503810

Ounaskoski ylä

N43 + cm

2003–2006

7205 7635

6503800

Ounaskoski, ylä

N60 + cm

1936–1995

7133 7742

6504022

Valajaskoski, ylä

N43 + cm

1971–2006

7076 7396

6504033

Valajaskoski, ala

N43 + cm

1971–2006

6202 6780

Kirkonjyrhämästä ei ole havaintoja vuosilta 1996–1999 ja vuosien 2000–2002 havaintoarvot ovat
puutteellisia. Paikalta Valajaskoski ala ei ole havaintoja vuosilta 1981–1993 eikä 1995–1999.
Vuosilta 1994 ja 2000–2002 havaintoarvot ovat puutteelliset. Paikalta Valajaskoski ylä ei ole
havaintoja vuosilta 1996–1999. Vuosilta 2000–2002 havaintoarvot ovat puutteelliset. Paikalta
Ounaskoski ylä (6503800) ei ole havaintoja vuosilta 1944 ja 1946–1947. Havaintoarvot ovat
puutteelliset vuosina 1948, 1967 ja 1996. Paikalta Ounaskoski ylä (6503810) havaintoarvot ovat
puutteelliset kaikkina vuosina. Havaintoarvoja puuttuu joiltakin päiviltä tai kuukausilta kokonaan.
Lisäksi korkein havaittu HW N43 + 78,79 m vuoden 2005 elokuulta ei voi pitää paikkaansa.
Kyseinen havainto vastaisi lähes vuoden 1859 legendaarista Saulin tulvaa. Vuoden 2005
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kevättulvan korkein arvo on N43 + 76,35. Hertta-tietojärjestelmän Rovaniemen vedenkorkeudet
tulee Lapin ympäristökeskuksen toimesta käydä läpi vuosiraportteina. Selkeät virhearvot listataan ja
niistä raportoidaan Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikköön.

Kemijoki

Oy

(2007b)

on

toimittanut

Lapin

ympäristökeskukselle

omat

havaintonsa

ympäristöhallinnon hydrologisen yksikön Lainaanselän vedenkorkeusasteikolta HT38 vuosilta
1921–2006. Vuosien 1921–1935 korkeudet on määrätty vertailun avulla Ounaskosken
vedenkorkeusasteikon HT39 arvoista. Hertta-tietojärjestelmässä esiintyvien puutteiden ja virheiden
vuoksi maksimivedenkorkeuden kehitys Rovaniemen kohdalla on esitetty kuvassa 5 sekä taukossa 3
Kemijoki Oy:n havaintojen mukaan. Korkein havainto on vuodelta 1934, jolloin vedenkorkeudeksi
mitattiin N43 + 77,47 m. Säännöstelyn jälkeisistä havainnoista ylimmät ovat vuosilta 1973 N43 +
77,26 m ja 1993 N43 + 77,25 m. Kemijoki Oy:n havainnoista vuoden 1992 HW N43 + 74,16 m on
selkeästi virheellinen. Kyseiselle vuodelle on käytetty Hertta-tietojärjestelmän antamaa havaintoa
HW N43 + 76,13 m.

Vedenkorkeus Lainaanselän asteikolla vv. 1921-2006
78.00
77.00

N43

76.00
75.00
74.00
73.00
72.00

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

1961

1956

1951

1946

1941

1936

1931

1926

1921

71.00

vuosi
Kuva 5. Lainaanselän maksimivedenkorkeuden kehitys vuosina 1971–2006 (Kemijoki Oy 2007b).
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Taulukko 3. Lainaanselän maksimivedenkorkeuden kehitys vuosina 1971–2006 (N43 + m) (Kemijoki Oy 2007b).

Vuosi

HW

Pvm

HW

Pvm

HW

Pvm

HW

1921

75,97

1943

77,03

1965

75,23

1987

76,11

1922

76,89

1944

76,08

1966

76,95

1988

74,93

1923

77,14

1945

75,86

1967

76,92

1989

76,17

1924

76,48

1946

73,68

1968

75,80

1990

74,82

1925

75,96

1947

74,69

1969

76,32

1991

74,36

1926

75,40

1948

76,53

1970

75,39

1992

76,13

1927

77,01

1949

75,49

1971

75,83

1993

77,25

1928

74,14

1950

75,43

1972

75,24

1994

74,90

1929

76,31

1951

74,57

1973

77,26

1995

76,80

1930

77,00

1952

76,34

1974

74,16

1996

75,53

1931

76,80

1953

76,75

1975

75,95

1997

76,13

1932

76,01

1954

75,14

1976

75,65

1998

76,58

1933

75,70

1955

76,71

1977

76,82

1999

74,69

1934

77,47

1956

76,21

1978

75,48

2000

76,28

1935

76,46

1957

76,04

1979

75,28

2001

75,94

1936

76,19

1958

76,29

1980

75,09

2002

75,60

1937

74,77

1959

76,67

1981

77,02

2003

74,58

1938

75,07

1960

74,99

1982

76,15

2004

74,79

1939

75,60

1961

75,83

1983

75,09

2005

76,37

1940

76,14

1962

76,04

1984

75,84

2006

74,89

1941

73,89

1963

75,33

1985

75,05

1942

74,06

1964

76,26

1986

75,45

Virtaama-asemien

havaintojaksot

on

valittu

samalla

periaatteella

kuin

vedenkorkeushavainnoissakin. Asemilla 6503800 ja 6503900 Ounaskoski valuma-alueen järvisyys
on 4,5 % ja valuma-alueen pinta-ala on 47 204 km2. Asemalla 6504050 Valajaskoski valuma-alueen
järvisyys on 4,5 % ja valuma-alueen pinta-ala on 47 425 km2. Ounaskosken ja Valajaskosken välillä
ei Kemijokeen yhdy suuria sivujokia eikä näin ollen tältä välillä tule merkittäviä lisävirtaamia.
Valajaskoski on ollut padottuna vuodesta 1961. Taulukkoon 3 on koottu virtaama-asemien keski- ja
ääriarvot. (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta 2007.)
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Taulukko 4. Valitut virtaamien havaintojaksot ja niiden keski- ja ääriarvot (Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmä Hertta 2007).

Tunnus

Nimi

Havaintojakso

NQ

MQ

HQ

MNQ MHQ

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

6503800 Ounaskoski

1948–1960

125

518

3611

150

2876

6503900 Ounaskoski

1921–1947

87

482

4210

141

2831

6504050 Valajaskoski

1961–2007

47

522

4207

128

2540

Kuvissa 6 ja 7 on havainnollistettu vuosittaisia huippuvirtaamia kyseisiltä havaintopaikoilta.
Ounaskosken asemien 6503800 ja 6503900 tulokset vuosilta 1921–1960 on yhdistetty kuvaan 6.
Valajaskosken huippuvirtaamat vuosilta 1961–2006 on esitetty kuvassa 7.

Ounaskoski HQ 1921-1960
m3/s
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

0

vuosi

Kuva 6. Huippuvirtaaman kehitys mittapaikalla Ounaskoski (6503900 ja 6503800) vuosina 1921–1960
(Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta 2007).
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Valajaskoski HQ 1961-2006
3

m /s
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0

vuosi

Kuva 7. Huippuvirtaaman kehitys mittapaikalla Valajaskoski vuosina 1961–2006 (Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmä Hertta 2007).

Kuvassa 8 on esitetty Valajaisen virtaamien ja Ounaskosken Lainaanselän vedenkorkeuksien
maksimiarvot vuosilta 1961–2006. Vuoden 1971 virtaamahavainto ei vastaa kyseisen vuoden
vedenkorkeutta, mihin on todennäköisesti syynä jääpatotilanne Pahtajalla.

Valajaisen HQ- virtaamat
ja Lainaanselän HW- vedenkorkeudet
vuosilta 1961-2006
m3/s

N43+

4500.00

77.50

4000.00

77.00

3500.00

76.50
76.00

3000.00

75.50
2500.00
75.00
2000.00

Virtaama
Vedenkorkeus

74.50
1500.00

74.00

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

72.50
1969

0.00
1967

73.00

1965

500.00

1963

73.50

1961

1000.00

Vuosi

Kuva 8. Valajaisen virtaamien ja Ounaskosken Lainaanselän vedenkorkeuksien maksimiarvot vuosilta 19612006 (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta 2007, Kemijoki Oy 2007b).
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1.3.5.

Vesistömallijärjestelmä

Valtion ympäristöhallinnon WWW-sivuilla (www.ymparisto.fi/vesistoennusteet) on Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämä koko Suomen kattava Vesistömallijärjestelmä, jolla tehdään
vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet ja varoitetaan tulvista. Järjestelmä ennustaa
virtaamaa ja vedenkorkeutta yli 600 kohteeseen sekä tuottaa reaaliaikaisia vesitilannekarttoja ja
kattavaa laskettua virtaamatietoa ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmään. Virtaama- ja
vedenkorkeusennusteet jaetaan internetin kautta tiedottamisen, säännöstelyn ja tulvantorjunnan
käyttöön. Tulvavaroitukset lähetetään sähköpostilla. Laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon
hydrologista havaintoverkkoa, Ilmatieteen laitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan
sadetietoja

sekä

satelliittien

lumen

peittävyystietoja.

Vesistömalleilla

arvioidaan

myös

ilmastonmuutoksen vaikutusta vesivaroihin. Näiden sivujen lisäksi on ympäristöhallinnon sisäisessä
käytössä laajempi vesistömallien WWW-pohjainen interaktiivinen käyttöliittymä. (Suomen
ympäristökeskus 2008.)

Kuvassa

9

on

esitetty

vesistömallijärjestelmän

Suomen

ympäristökeskuksen

vesistöennusteiden

(www.ymparisto.fi/vesistoennusteet).

Koko

Suomen

ylläpitämän

WWW-sivujen
kattavasta

ympäristöhallinnon
karttaliittymät

karttaikkunasta

päästään

päävesistöalueeseen, josta on linkit yksittäisiin havaintopaikkoihin.
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Kuva 9. Vesistömallijärjestelmän WWW-sivujen karttaliittymät (Suomen ympäristökeskus 2008).

1.3.6.

Rovaniemen alueella vaikuttavat säännöstelyt

Kemijoen vesistössä suurimmat säännöstelyaltaat ovat Lokka, Porttipahta ja Kemijärvi. Lokan ja
Porttipahdan säännöstelytilavuudet ovat niin suuria, ettei niistä tulvan aikana juoksuteta vettä
lainkaan. Kemijoki Oy:n (Vuotos: Hankkeeseen liittyviä taustatietoja 1988) mukaan Lokan
nettotilavuus on 1 444 miljoonaa m3 ja Porttipahdan 1 097 miljoonaa m3. Lokka-Porttipahdan
valuma-alue on pinta-alaltaan noin 4 870 km2, järvisyys noin 13 % ja lumen vesiarvon
keskimääräinen vuosimaksimi on noin 180 mm. Kaiteran (1949) mukaan kevään keskiylivalumaksi
(MHq) saadaan 28,8 l/s/km2, jolloin kevään keskiylivirtaamaksi (MHQ) tulee noin 140 m3/s ja
Hyvärisen (1985) mukaan kerran 100 vuodessa toistuvaksi ylivirtaamaksi (HQ1/100a) noin 267 m3/s.
Valajaskosken korkein havaittu virtaama 4 207 m3/s on vuodelta 1993, johon Lokan-Porttipahdan
laskennallinen keskiylivirtaama 140 m3/s vastaisi 3,3 %:n lisäystä ja laskennallinen kerran 100
vuodessa toistuva ylivirtaama 267 m3/s 6,3 %:n lisäystä. Luonnontilaisena Lokka-Porttipahdan
järvisyys oli noin 1 %, jolloin Kaiteran (1949) mukaan kevään keskiylivalumaksi (MHq) saataisiin
96,5 l/s/km2, jolloin kevään keskiylivirtaamaksi (MHQ) tulisi noin 470 m3/s ja Hyvärisen (1985)
mukaan kerran 100 vuodessa toistuvaksi ylivirtaamaksi (HQ1/100a) noin 893 m3/s.
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Kemijoki Aquatic Technology Oy on tehnyt syksyllä 2007 selvityksen Ounasjoen SyväTepastojokeen ja Loukiseen rakennettavista tulvasuojelualtaista. Raportin mukaan kyseisillä altailla
olisi saatu leikattua Ounasjoen vuoden 2005 tulvavirtaaman huippua Kittilän kohdalla noin 300
m3/s. Rovaniemellä virtaaman leikkauksen vaikutuksia vedenkorkeuksiin verrattiin vuoden 1993
aikaiseen tulvatilanteeseen. Tulvasuojelualtaiden 300 m3/s:n leikkaus tulvavirtaamissa alensi
vedenkorkeutta Lainaalla 36 cm (Ounasjoen tulvasuojelualtaat yleissuunnitelma, vaihtoehto II
2007). Jos Ounasjoen tulva-allas laskelmia vertaa Lokka-Porttipahdan luonnontilaisiin virtaamiin,
voidaan olettaa Kitisen ja Luirojoen latvaosien kevätaikaisten tulvavesien pidätyksellä olevan
merkittävä vaikutus myös Kemijoen virtaamiin ja tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin.

Kemijärven säännöstely

Kemijärvi on ainoa säännöstelyallas, jolla voidaan vaikuttaa alisen Kemijoen huippuvirtaamien
ajoittumiseen. Ojalan, Alaraudanjoen ja Saarijärven (1999) mukaan tulvantorjunta Kemijoen
vesistössä pohjautuukin paljolti Kemijärven altaan täyttämiseen ja jopa ylittämiseen. Kemijärven
täyttäminen pyritään suorittamaan siten, että Kemijoen ja Ounasjoen tulvahuiput eivät sattuisi
samanaikaisesti Rovaniemen kohdalle. Kemijärven altaan tilavuus on kuitenkin niin pieni, että
suurimpia virtaamia sillä voidaan parhaimmillaankin leikata vain muutaman päivän ajan.

Alatalon (1988) mukaan palautuslaskelmilla on osoitettu, että vuoden 1966 suuren kevättulvan
vuoksi Kemijärven vesipinta olisi luonnontilassa noussut tasoon N43 + 150,66 metriä. Vuonna 1973
vedenkorkeus luonnontilaisessa Kemijärvessä olisi ollut N43 + 150,27 metriä ja vuonna 1981 peräti
N43 + 151,31 metriä. Luonnontilaisen aliveden N43 + 146,00 metriä ja vuoden 1981 tulvahuipun
välinen tilavuus on noin 1 400 miljoonaa m3. Nykyisen säännöstelyvälin N43 + 142,00–149,00
metriä tilavuus on vain 1 070 miljoonaa m3, joten luonnontilaisena Kemijärvi on suurtulvien aikaan
pystynyt padottamaan lyhytaikaisesti selvästi enemmän vettä kuin nykyisen säännöstelyn vallitessa.

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä numero 18/71/II/18.5.1971 on lupaehdossa 17 määrätty
seuraavat vedenkorkeudet ja juoksutukset, jotka on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksellä 20.2.1975 (Alatalo 1988). Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 18/71/II
18.5.1971 mukaisesti Kemijärven vedenjuoksun säännöstely on suoritettava Seitakorvan
voimalaitoksen padolla siten,
a) ettei Kemijärven vedenpinta tuulista tai muista tilapäisistä säännöstelijästä
riippumattomista tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia muutaman senttimetrin
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suuruisia poikkeamia lukuun ottamatta ylitä rajaa, joka toukokuun 1. päivästä
seuraavan vuoden helmikuun viimeiseen päivään on korkeudessa N43 +
149,00 metriä, maaliskuun 1. päivästä huhtikuun 20. päivään alenee
suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 149,00 metriä korkeuteen N43 + 145,00
metriä

ja

huhtikuun

21.

päivästä

huhtikuun

30.

päivään

nousee

suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 145,00 metriä korkeuteen N43 + 149,00
metriä (Kuva 10)
b) ettei Kemijärven vedenpinta edellä mainittuja lyhytaikaisia poikkeamia
lukuun ottamatta, mikäli se on mahdollista alittamatta kohdissa d) ja c)
sanottua vähimmäisjuoksutusta, alita rajaa, joka kevättulvan aikana nousee
korkeudesta N43 + 142,00 metriä korkeuteen N43 + 148,35 metriä ja pysyy
siinä elokuun 31. päivään saakka, syyskuun 1. päivästä marraskuun 30.
päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 148,35 metriä korkeuteen
N43 + 147,00 metriä ja joulukuun 1. päivästä seuraavan vuoden helmikuun 1.
päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 147,00 metriä korkeuteen
N43 + 144,00 metriä ja helmikuun 1. päivästä huhtikuun 5. päivään alenee
suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 144,00 metriä korkeuteen N43 + 142,00
metriä (Kuva 10)
c) että, kun juoksutus Kemijärvestä ylittää Seitakorvan voimalaitoksen
koneistovesimäärän 500 m3/s, juoksutuksen vuorokautinen lisäys saa olla
enintään 350 m3/s, kevättulvan jälkeen uittotoiminnan ollessa käynnissä
välillä Kemijärven luusua – Isohaara kuitenkin vain 200 m3/s
d) että uiton ollessa käynnissä välillä Kemijärven luusua – Rovaniemi
juoksutetaan vettä vähintään 200 m3/s silloin, kun palauttamislaskelmilla
saatu

luonnontilainen

virtaama

Kemijärvestä

ilman

yläpuolisten

säännöstelyaltaiden vaikutusta on yhtä suuri tai suurempi kuin 200 m3/s, ja
150 m3/s silloin, kun mainittu luonnontilainen virtaama on alle 200 m3/s
e) että uiton ollessa käynnissä välillä Rovaniemi–Isohaara Kemijärvestä
juoksutetaan vettä vähintään 150 m3/s siihen saakka, kunnes Valajaskosken
juoksutus ylittää 200 m3/s, ja
f) ettei Kemijärven vedenpinta, sikäli kuin se on riippuvainen juoksutuksesta
Seitakorvan padolla, marraskuun 1. päivän ja huhtikuun 20. päivän välisenä
aikana nouse.
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Uitto Kemijoessa lopetettiin vuonna 1991, ja vuonna 2004 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
kumosi viimeisen Kemijoen vesistössä voimassa olleen uittosäännön, Ala-Kemijoen uittosäännön
Rovaniemen ja Isohaaran väliltä, lukuun ottamatta uiton aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi
uittosäännössä määrättyä kalatalousmaksua. Tämän päätöksen valitusprosessi on edelleen kesken.
(Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätös nro 29/04/1)

Kuvassa 10 on esitetty Kemijärven vuosittaisen säännöstelyn ylä- ja alaraja.

Kemijärven säännöstelyrajat
150,00

N43+

148,00
146,00

Yläraja

144,00

Alaraja

142,00
140,00

joulukuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

tammikuu

138,00

Kuva 10. Kemijärven säännöstelyn säännöstelyrajat (Saarijärvi 2004).

Valajaskoski

Noin 16 km Rovaniemen keskustasta alavirtaan sijaitsee Valajaisen voimalaitos. Valajaisen ja
Rovaniemen välisellä Kemijoen uomaosuudella on luontaisesti padottavia kohtia, joten suurilla
virtaamilla Valajaisen juoksutuksella ei oleellisesti voida vaikuttaa Rovaniemen taajama-alueen
tulvakorkeuksiin. Padottavien uomakohtien ruoppauksesta on tehty alustava selvitys, jota
käsitellään tarkemmin suunnitelmatekstin kohdassa 4.1.3.

Kemijoki Oy omistaa 20.10.1960 käyttöön otetun Valajaskosken voimalaitoksen. Yläaltaan ylin
vedenkorkeus padolla on N43 + 74,00 metriä. Tulva-aikoina sovelletaan juoksutussääntöä
Kirkonjyrhämän asteikolla; Korkeimman hallinto-oikeuden 9.5.1964 antaman päätöksen mukaan
suurin sallittu padotuskorkeus voimalaitoksen kohdalla on N43 + 74,00 metriä, mutta sitä on
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virtaaman suuruuden mukaan alennettava siten, että Ounaskosken alapuolella Kirkonjyrhämässä
vedenpinta saa olla enintään korkeudella N43 + 74,00 metriä silloin, kun luonnollinen virtaama
Kirkonjyrhämän kohdalla on pienempi kuin 2 400 m3/s. Virtaaman ollessa edellä mainittua
suurempi saa vedenpinta Kirkonjyrhämässä nousta luonnontilassa vallinneita tulvaveden
korkeusarvoja noudattaen. (Alatalo 1988, Saarijärvi 2004.)

1.3.7.

Tulvatilanteessa käytettävissä olevat keinot

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämien ennustemallien pohjalta voidaan arvioida kulloisenkin
tulvatilanteen kehittymistä. Rovaniemellä tulvista aiheutuvien vahinkojen suuruuden kannalta
kriittisintä aluetta on Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa oleva Saarenkylä. Ennusteiden avulla
pystytään

arvioimaan,

ajoittuvatko

Ounasjoen ja

Kemijoen tulvahuiput

samanaikaisesti

Rovaniemen seudulle. Kemijärven säännöstelyllä pyritään tarvittaessa leikkaamaan Kemijoen
tulvahuippua ja siirtämään tulvahuipun ajankohtaa vahinkojen vähentämiseksi Rovaniemen
seudulla. Pahimmissa tulvatilanteissa haetaan Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta lupaa
Kemijärven säännöstelyn ylärajan tilapäiseksi ylittämiseksi. Ennusteiden epävarmin tekijä on sään,
lähinnä lämpötilan ja sadannan, ennustaminen riittävän pitkällä tähtäyksellä, jotta ennakoiville
toimenpiteille jäisi aikaa. Menetelmää, jolla voitaisiin luotettavasti ennakoida jääpatojen
syntymistä, ei vielä toistaiseksi ole kehitetty. Jääpatojen ennustettavuus perustuukin lähinnä
kokemusperäiseen tietoon ilmiön syntyyn vaikuttavista tekijöistä. (Alatalo 1988, Saarijärvi 2004.)

1.3.8.

Säännöstelyjen käyttö ja vastuukysymykset

Aiemmin Vesi- ja ympäristöhallitus luvan haltijana vastasi Lokan, Porttipahdan, Kemijärven ja
Olkkajärven säännöstelyistä. Säännöstelyjen hoito on siirretty valtiolta Kemijoki Oy:lle 10.4.1970
tehdyllä hoitosopimuksella. Vuonna 1995 on myös lupien hallinta siirretty Kemijoki Oy:lle.
Kemijoen sivuvesistöjen säännöstelyistä vastaavat luvanhaltijat ovat Suolijärvillä Pohjolan Voima
Oy (nykyisin PVO Vesivoima Oy), Juotaksella Koillis-Lapin Sähkö Oy (nykyisin Keski-Lapin
Voima Oy) sekä Kaihualla, Kaarnilla ja Vanttausjärvellä Rovakairan Sähkö Oy (nykyisin
Rovakairan Tuotanto Oy). (Alatalo 1988, Saarijärvi 2004.)

Kemijoen alueella lupaehtojen noudattamista valvoo Lapin ympäristökeskus. Poikkeuksellisessa
tulvatilanteessa, jossa lupaehtojen rajoituksista joudutaan ehkä poikkeamaan, ympäristölupavirasto
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voi alueellisen ympäristökeskuksen hakemuksesta määrätä suoritettavaksi välttämättömiä
väliaikaisia toimenpiteitä vaaran poistamiseksi tai vahingon vähentämiseksi. Alueellinen
ympäristökeskus saa tehdä kyseisen hakemuksen saatuaan siihen maa- ja metsätalousministeriön
suostumuksen.

Vaarantorjuntatoimista

aiheutuneista

omaisuutta

välittömästi

kohdanneista

vahingoista on suoritettava korvaus valtion varoista. Korvattavana vahinkona ei pidetä vesivoiman
menetyksestä aiheutuvia vahinkoja. (Vesilaki 4.2.2000/88.)

Yhtiöt

käyttävät

säännöstelyjä

sähköntuotantoon

lupaehtojen

mukaisesti.

Tulva-aikana

sähköntuotantomahdollisuudet pääuomassa heikkenevät ohijuoksutusten ja putouskorkeushäviön
takia juoksutusten nostaessa voimalaitosten alavedenpintaa. Kemijoen pääuomalla ohijuoksutusten
määrä on suhteellisen suuri riittämättömän säännöstelytilan takia. Lokan, Porttipahdan,
Suolijärvien, Juotaksen, Kaihuan, Kaarnin ja Vanttausjärven säännöstelyt keräävät lumien
sulamisvedet valuma-alueiltaan myös harvinaisina tulvakeväinä. Olkkajärven säännöstely ei pysty
leikkaamaan kevättulvaa ja Kemijärven säännöstely leikkaa tulvaa normaalivuosina, mutta
poikkeuksellisina tulvakeväinä Kemijärven varastotilan puute lisää Olkkajärven tavoin alapuolisia
virtaamia ja vedenkorkeuksia pääuomalla. (Alatalo 1988, Saarijärvi 2004.)

Poikkeuksellisinakin tulvavuosina yhtiöiden tehtävänä on hoitaa säännöstelyt lupaehtojen
mukaisesti. Mikäli lupaehdoista poikkeavalla juoksutuksella pystytään ehkäisemään suurtulvasta
syntyviä vaaroja ja vahinkoja, tulee säännöstelyistä vastaavan ja Lapin ympäristökeskuksen sopia
käytännön toimista, joiden pohjalta voidaan riittävän aikaisin hakea lupaa tilapäisiin
poikkeustoimenpiteisiin. (Alatalo 1988.)

1.3.9.

Jääpatotilanteet Rovaniemen alueella

Kemijoen Valajaisen yläpuolinen uomaosuus Pahtajalla on altis jääpadon muodostumiselle.
Ounaskosken alapuolella Kirkonjyrhämässä vedenpinta saa olla Korkeimman hallinto-oikeuden
9.5.1964 antaman päätöksen mukaan enintään korkeudella N43 + 74,00 metriä silloin, kun
luonnollinen virtaama Kirkonjyrhämän kohdalla on pienempi kuin 2 400 m3/s. Tämä aiheuttaa usein
ongelmia jäänlähdön aikana. Virtaaman ollessa alle 2 400 m3/s Valajaisella joudutaan
ohijuoksuttamaan

vettä,

jottei

Kirkonjyrhämän

säännöstelyraja

ylittyisi.

Voimakkaan

ohijuoksuttamisen johdosta vesi laskee Kemijoessa Valajaisen ja Alakorkalon uomaosuudella.
Vedenlaskun seurauksena jäätelit tarttuvat joen pohjaan ja riski jääpadon muodostumisesta kasvaa.
Muodostunut jääpato saadaan usein liikkeelle siten, että ohijuoksutusta pienennetään, ja
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vedenpintaa nostetaan jääpatoalueella, jolloin jäätelit nousevat irti pohjasta. Kun Valajaisen
tulvaluukut taas aukaistaan ja virtaama äkillisesti kasvaa, saadaan jääpato liikkeelle. Tälle
käytännölle ei ole olemassa erityisiä ohjeita, vaan tilanteissa toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla
tulvajohtajan

harkinnan

mukaisesti.

Kirkonjyrhämän

vedenkorkeushavaintojen

mukaan

säännöstelyraja N43 + 74,00 on jouduttu ylittämään useimpina keväinä. (Haikola 2008.)
Kuvassa 11 on esitetty Pahtajan jääpatopaikan muodostumispaikka Kemijoessa. Taulukossa 5 on
esitetty Kirkonjyrhämän korkeimmat havaitut vedenkorkeudet vuosina 1971–2007 sekä vuosittaiset
HQ-arvot Valajaisella. Kirkonjyrhämästä ei ole havaintoja vuosilta 1996–1999 ja vuosien 2000–
2002 havaintoarvot ovat osin puutteellisia.

Kuva 11. Pahtajan jääpatopaikka.
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Taulukko 5. Kirkonjyrhämän vuosittaiset HW (N60 + m) havainnot sekä sekä vuosittaiset HQ-arvot Valajaisella
aikavälillä 1971–2007 (Ympäristöhallinnon laskenta- ja raportointiohjelmisto Hyd-valikko 2008).

Pvm

HW

Pvm

HQ

Pvm

HW

Pvm

HQ

17.5.1971

75,49

17.5.1971

1823

16.6.1988

73,98

14.5.1988

1705

23.12.1972

73,99

31.5.1972

2100

7.5.1989

74,68

9.5.1989

2773

26.5.1973

75,86

26.5.1973

3979

15.7.1990

73,97

29.4.1990

1564

23.12.1974

73,99

20.5.1974

1625

1.6.1991

73,97

25.5.1991

1454

16.5.1975

74,59

15.5.1975

2790

6.9.1992

74,61

6.9.1992

2993

17.5.1976

74,30

17.5.1976

2419

12.5.1993

75,74

12.5.1993

4207

20.5.1977

75,43

20.5.1977

3579

21.6.1994

73,97

13.5.1994

1745

24.5.1978

74,14

23.5.1978

2264

28.5.1995

75,33

29.5.1995

3792

9.6.1979

73,98

27.5.1979

2109

30.4.2000

73,97

30.5.2000

3058

27.2.1980

73,97

30.5.1980

2065

5.5.2001

75,13

7.5.2001

2373

25.5.1981

75,63

25.5.1981

3909

3.5.2002

73,99

3.5.2002

2356

16.5.1982

74,75

16.5.1982

2875

29.5.2003

73,97

17.5.2003

1286

23.6.1983

73,99

14.5.1983

1944

27.9.2004

73,97

22.5.2004

1563

17.5.1984

74,45

17.5.1984

2591

26.5.2005

74,81

26.5.2005

3075

18.5.1985

74,13

16.5.1985

1738

3.5.2006

74,15

5.5.2006

1586

19.5.1986

74,29

19.5.1986

2523

3.6.2007

73,96

27.5.2007

2210

24.5.1987

74,58

24.5.1987

2725

Vuosien varrella Lapin ympäristökeskuksen, Rovaniemen kaupungin ja Kemijoki Oy:n välisissä
neuvotteluissa on käyty keskusteluja Kirkonjyrhämän säännöstelyn muuttamisesta siten, että yläraja
N43 + 74,00 m voitaisiin ylittää jo virtaaman ollessa alle 2 400 m3/s. Tämä muutos helpottaisi tulvaaikaisen jäänlähtötilanteen hallintaa. Kun uomassa säilyisi riittävä vedenkorkeus myös Valajaisen
yläpuolisella osuudella, eivät jäätelit kiinnittyisi pohjaan niin herkästi ja jääpatoriski huomattavasti
pienenisi.

1.4. Kaavatilanne
Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava kuuluu osana maakunnan suunnitteluun maakuntasuunnitelman ja alueellisen
kehitysohjelman lisäksi. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan
laatimisesta vastaa maakunnan liitto. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
yleiskaavaa ja asemakaavaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 25§, 26§ ja 32§.)
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Rovaniemen kunnassa on voimassa Rovaniemen maakuntakaava, joka on vahvistettu 2.11.2001 ja
saanut lainvoiman 4.12.2001 (Lapin Liitto 2007, 6). Maakuntakaava on kumonnut aiemmin
voimassa olleet Lapin seutukaavan neljä osaa. Ranuan kunta sisältyy Rovaniemen lisäksi
Rovaniemen maakuntakaavaan. Maakuntakaavassa Rovaniemi on maakuntakeskus. (Rovaniemen
kaupunki 2008a.)

Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin yhdistymisen takia on tullut vireille Rovaniemen
maakuntakaavan osauudistus. Uudistus käsittää osia Ranuan kunnasta ja Rovaniemen kaupungista.
Osauudistuksella kumotaan maakuntakaava vain muuttuvien asioiden osalta, muilta osin vanha
kaavaa jää voimaan. (Lapin Liitto 2007.)

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen (MRL 35§ 1. mom.). Yleiskaavan
laatimisesta vastaa kunta (MRL 36§). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
asemakaavaa (MRL 42§). Kunnat voivat laatia yhteistyönä kuntien yhteisen yleiskaavan
maankäytön yleispiirteiseksi ohjaamiseksi ja toimintojen yhteen sovittamiseksi (MRL 46§).

Rovaniemen kunnassa on 17 kappaletta voimassa olevia yleiskaavoja, joista oikeusvaikutteisia on 9
kappaletta. Taulukkoon 6 on luetteloitu Rovaniemen kunnan yleiskaavoitustilanne.
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Taulukko 6. Rovaniemen kunnan alueen yleiskaavoitus (Rovaniemen kaupunki 2008b).

Oikeusvaikutteiset

Oikeusvaikutuksettomat

Vireillä olevat

Rovaniemen yleiskaava
2015

Hirvaan yleiskaava

Rautiosaaren yleiskaava

Niskanperän/Alakorkalon Tapionkylän
yleiskaava
osayleiskaava

Sinettäjärven osayleiskaava

Ojanperä-Paavalniemen
yleiskaava

Hirvaan osayleiskaava

Lehtojärven osayleiskaava

Vitikanpään yleiskaava

Narkauksen kaivosalueen
osayleiskaava

Nivankylän osayleiskaava

Koskenkylän osayleiskaava Lentokentän yleiskaava
Oikaraisenkylän ja
Jyrhämäjärven yleiskaava

Sinetän yleiskaava

Norvajärven yleiskaava

Nivankylän yleiskaava

Narkauksen osayleiskaava
Songan osayleiskaava
Vikajärven osayleiskaava
Vaaralan osayleiskaava

Rovaniemen alueelle on laadittu oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat noin 25 kilometrin säteelle
Rovaniemen keskustasta tiheimmin asutuille alueille. Nämä alueet ovat Ounasjokivarren
yleiskaava, Valtatie 4:n suunnan yleiskaava, Yläkemijoen yleiskaava, Ranuantien suunnan
yleiskaava ja Alakemijoen yleiskaava.

Rovaniemen yleiskaava 2015 käsittää koko kaupungin hallinnollisen alueen (ent. Rovaniemen
kaupungin alue) ja sillä korvataan Ounasvaaran ja Mäntyvaaran vahvistetut osayleiskaavat.
Yleiskaava on hyväksytty 7.10.2002 ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman 5.9.2004.

Kemi- ja Ounasjoen vesistöjen alimmat tulvien kannalta sallitut rakentamiskorkeudet on määrittänyt
Lapin ympäristökeskus. Korkeus on HQ 1/100 laskennallisen virtaaman mukainen vedenkorkeus,
johon lisätään 0,5 m lisäkorkeus. Jos näin saatu korkeus on joskus ylitetty (jääpato), otetaan tämä
havainto

määrääväksi

korkeudeksi

alimpia

rakentamiskorkeuksia

määritettäessä.

Voimalaitosrakentamisen jälkeen suurin tulvakorkeus Rovaniemen keskustassa (Lainaan alue) on
ollut N43 + 77,28 m vuonna 1973. Kuvassa 12 on esitetty Rovaniemen taajama-alueen alimpia
rakentamiskorkeuksia N43 –korkeusjärjestelmässä.
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Kuva 12. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista N43 –järjestelmässä.

Asemakaavoitus

Asemakaavalla ohjataan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja
kehittämistä (MRL 50§). Asemakaavan laatii kunta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 52§).

Rovaniemen kaupungissa voimassa olevien asemakaavojen lisäksi on voimassa entisen
Rovaniemen maalaiskunnan alueella Saarenkylän asemakaava, Muurolan asemakaava, Ylikylän
asemakaava ja Pohtimolammen asemakaava. Asemakaavoitettua aluetta on Rovaniemen
kaupungissa n. 3 000 hehtaaria, mikä on noin 0,04 prosenttia kaupungin pinta-alasta (Rovaniemen
kaupunki 2008c). Taulukkoon 7 on listattu Rovaniemen kaupungin alueella olevia asemakaavaalueita ja kuvassa 13 on esitetty Rovaniemen kaupungin asemakaavoitettu alue.
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Taulukko 7. Rovaniemen asemakaava-alueita (Rovaniemen kaupunki 2008c).

Nimi

Kaupunginosa

Keskusta

nro
1

Veitikanharju

2

Ratantaus

3

Pullinranta

4

Rantavitikka-Viirinkangas

5

Lapinrinne-Korkalovaara

6

Ounasmetsä-Kolpeneenharju

7

Karinrakka-Länsikangas

8

Teollisuuskylä

9

Vennivaara

10

Pöykkölä

11

Ounasrinne

12

Ylikylä

13

Pöyliövaara

14

Saarenkylä

15

Syväsenvaara

16

Nivavaara

17

Napapiiri

18

Muurola

19

Pohtimolampi

20

Vitikanpää

21
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Kuva 13. Rovaniemen kaupungin asemakaavoitettu alue.

1.5. Rovaniemen tulvat
Lapissa suurimmat virtaamat syntyvät keväällä lumen sulamisen seurauksena. Tulvien suuruus ja
siten myös syntyvien vahinkomäärien suuruus riippuu pääasiassa mm. lumen sisältämästä
vesimäärästä, vuorokautisen keskilämpötilan kohoamisnopeudesta ja lumen sulamisen aikana
tapahtuvasta vesisateen määrästä. Vahinkoa aiheuttavat vesimäärältään suuret tulvat, mutta myös
pienemmällä virtaamalla syntyvät paikalliset jääpadot. (Hyvönen 2005.)

Kemijoen suurtulvat Rovaniemen seudulla

Kevättulva on jokavuotinen ilmiö Kemijoessa. Vaikka suuruudeltaan hyvin poikkeavat tulvat
toistuvat ja aiheuttavat vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle, vasta vajaan sadan vuoden tulvatieto on
kattavasti dokumentoitu. Nykyisin kevättulvan kehitystä ennustetaan vesistömalleilla melko
luotettavasti. Tulvasuojelulla ja tulvantorjuntatoimilla pyritään pienentämään vahinkoja. (Lapin
ympäristökeskus 2008.) http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=12464&lan=fi
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Hydrologista havainnointia vuodesta 1935

Hydrologinen havainnointi Ounaskosken yläpuolella aloitettiin vuonna 1935. Tason N60 + 77,00 m
tulvat ylittivät vuosina 1943, 1966, 1967, 1973, 1981 sekä 1993. Hieman tason alapuolelle jäätiin
vuosina 1953, 1955, 1959 ja 1977. Ennen Ounaskosken asteikkoa poikkeuksellisiksi tulvavuosiksi
mainitaan eri lähteissä mm. vuodet 1719, 1738, 1741, 1791, 1807, 1859, 1866, 1868, 1905
(epävarma tieto), 1910, 1912 ja 1934. (Lapin ympäristökeskus 2008.)

HISTORIAN KERTOMAA SUURTULVISTA

Varhaisimmat tiedot Kemijoen tulvien aiheuttamista vahingoista ovat 1600-luvun alkupuolelta.
Vuosina 1608–1610 suoritetuista tilintarkastuksista löytyy eräiden Rovaniemen ja Korkalon tilojen
kohdalta merkintä, että kevättulva on niitä vahingoittanut. Teoksessa Entinen Kemijoki on kuvattu
tulvivaa Kemijokea historiallisten asiakirjamerkintöjen pohjalta. (Ahvenainen 1967.)

1700-luvulla vuosi 1741 pahin

Vuoden 1741 tulvassa oli korkea ja pitkä tulvan huippu ja se osui Rovaniemen seudulle. Tuhoista
teki valituksen yli puolet tiloista keskisen Kemijoen alueella. Matti Paavalniemen talossa vesi nousi
asuinpirtin lattialle kahden kyynärän korkeudelle (1,1 m) ja ajoi väen ja karjan metsään 9 päivän
ajaksi. Pulkamon talon väki asusteli läheisissä vaaroissa 12 päivää ja Korvan talon väki 8 päivää.
(Ahvenainen 1967.)

Räisäsen jääpatotulva vuonna 1807

Vuonna 1807 Räisäsen nimellä kulkeva tulva hävitti niemen ja kosken: Kiviseen Kaarrekoskeen
syntyneen jääpadon kerrotaan olleen 16 kilometriä pitkän. Viirin isäntä Räisänen oli kaivanut ojan
Kaarrekosken niemen poikki. Tarkoituksena oli patoutuneen veden ohjaaminen kosken ohi.
Toimenpiteen seurauksena tulva vei koko niemen mennessään ja Kaarrekoski hävisi olemattomiin.
Rovaniemen kirkon kohdalla veden väitetään nousseen 9 metriä tavanomaista korkeammalla.
(Ahvenainen 1967.)
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Legendaarinen Saulin tulva vuonna 1859

Saulin tulvan syntymisen taustalla oli vuonna 1859 runsasluminen talvi ja myöhässä oleva kevät.
Lämpötila nousi kevään voitettua erittäin nopeasti, ja sen seurauksena lumet sulivat lyhyen ajan
kuluessa. Tulvavesi nousi Rovaniemen kohdalla 10 metriä tavanomaisen yläpuolelle toukokuun
22.–24. päivinä. Vahinkoja oli laajalla alueella Kemijoen vesistössä. Meltauksen ja Hakokönkään
sahat menettivät padot ja Meltauksen saha myös myllynsä, jonka tulva yksinkertaisesti huuhtoi
mennessään. Pitäjänkokous arvioi sahojen kärsimät vahingot 2500 hopearuplan suuruisiksi.
Saarenkylä joutui kokonaisuudessaan veden alle, samoin Lainaan ja Ounasvaaran välillä oleva
asutus. Asukkaat pakenivat tulvaa vaaroille. (Ahvenainen 1967.)

Vuoden 1910 tulva ehkä historian kolmanneksi suurin

Vuoden 1910 tulvasta löytyy vähän kirjattua tietoa, vaikka se lienee ollut Kemijoen tunnetun
historian kolmanneksi suurin. Rovaniemen Lainaan vedenkorkeushavaintojen mukaan vuoden 1910
tulvan tasoinen tulva toistuu keskimäärin kerran 150 vuodessa. (Kemijoki Oy 2007b,
Ympäristöhallinnon laskenta- ja raportointiohjelmisto Hyd-valikko 2008.)

Vuoden 1993 tasoinen tulva kerran 20 vuodessa

Arktikumin uudisrakennustakin uhannut tulva ei edusta erityisen harvinaista tulvaa. Havaittujen
vedenkorkeuksien mukaan tulvan toistuvuus on noin 20 vuotta (N60 + 77,25 m). Vuoden 1973 tulva
oli 12 cm korkeampi, muut tason 77,00 ylittäneet tulvat olivat hyvin lähellä vuoden 1993 tasoa.
(Ympäristöhallinnon laskenta- ja raportointiohjelmisto Hyd-valikko 2008.)

Kuvassa 14 on havainnollistettu historiallisia suurtulvia suhteessa Arktikumin ja Citymarketin
rakennuksiin.
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Kuva 14. Historian kertomaa suurtulvista (Lapin ympäristökeskus 2009).

1.6. Varautuminen tulviin
Kemijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa (Saarijärvi 2004) on selvitetty, kuinka
nykyisten rakenteiden ja säännöstelyn mahdollistamat juoksutus- ym. toimenpiteet tehtäisiin oikein
ja riittävän ajoissa siten, että tulvien aiheuttamat kokonaisvahingot voitaisiin rajata pienimpään
mahdolliseen. Hydrologisen havainnoinnin, käytössä olevien ennustemallien sekä keskimääräisten
säätietojen avulla voidaan arvioida tulevan tulvan kokoluokka siinä vaiheessa talvea, kun valtaosa
talven lumista on satanut. Tulvahuipun ajoittumisen ennustetarkkuus on kuitenkin riippuvainen
sulamisajankohdan säätilasta, ja sääennusteiden riittävä luotettavuus kattaa ainoastaan muutaman
vuorokauden eteenpäin. Yli viikon päähän ulottuvien sääennusteiden luotettavuus heikkenee jo
merkittävästi.

Suurtulvien torjunnan ennakkovalmisteluihin on aikaa enimmillään muutamia viikkoja, ja
varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin ryhdytään vasta, kun on saatu riittävän luotettavat sää- ja
tulvaennusteet, mikä ajallisesti tarkoittaa enimmillään 5–10:tä vuorokautta, jopa vähempääkin.
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Juoksutuksia on ennakoitava pidemmällä aikavälillä keskimääräisiä tilastollisia sään arvoja apuna
käyttäen. Tarvittavat korjaukset juoksutuksissa tehdään tilanteen edistymisen ja luotettavien
ennusteiden mukaan. Rankkasateista johtuvien tulvien ennakointiin aikaa on enimmillään vain
muutamia päiviä. (Alatalo 1988, Saarijärvi 2004.)

Rovaniemen kaupungin omistamissa kiinteistöissä toimitaan mahdollisen tulvatilanteen sattuessa
rakennusten pelastussuunnitelmien mukaisesti. Saarenkylän terveyskeskussairaalaan on tehty
evakuointisuunnitelma. Lisäksi Rovaniemen kaupungilla on erilliset työohjeet tulvakohteista, joissa
määrätyn vedenkorkeuden mukaisesti tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yksityisen
omaisuuden suojaaminen ei kuulu kaupungille eikä muille viranomaisille, vaan kiinteistöjen
omistajat vastaavat itse omaisuutensa turvaamisesta. Rovaniemen kaupunki on kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt suojaamaan myös

yksityisomaisuutta tulvatilanteissa.

Ympäristöhallinnon WWW-sivuilta löytyy yksityiselle kiinteistön omistajalle suunnattu ohje Mitä
teen tulvan uhatessa osoitteesta www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Tulvat > Mitä teen tulvan
uhatessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama

Suurtulvatyöryhmä

(Timonen

ym.

2003) on

loppuraportissaan antanut taulukon 8 mukaisen suosituksen alueellisen ympäristökeskuksen ja
pelastusviranomaisen vastuunjaosta tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä lainsäädännön ja
nykyisen toimintatavan perusteella.
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Taulukko 8. Viranomaisten tehtäväjako tulvantorjunnassa (Timonen ym. 2003).
Tehtävät, joista vastaa alueellinen ympäristökeskus

Tehtävät, joista vastaa pelastusviranomainen

Viranomaistehtävät:

Pelastus- ja väestönsuojelualan
asiantuntijatehtävät:

hydrologinen seuranta (esimerkiksi virtaama, sadanta,
lumimäärä, jäänpaksuus, sulanta)

tilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan
osallistuu useamman toimialan viranomaisia

vesistömallien käyttö ja tulvaennusteiden laadinta
asiantuntijatehtävät vesistöasioissa, tulvantorjunnan
strategisessa toteuttamisessa ja maa- ja vesirakentamisessa
ennakkotorjuntatoimenpiteiden (esimerkiksi jäänsahaus,
hiekoitus, ennakkoräjäytykset) suorittaminen

pelastustoiminta; ihmisten, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi,
vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten
lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai
uhatessa (kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä)

jääpatojen ja suppojen räjäytystyöt (räjähteiden varastointi,
kuljetus ja räjäytystöiden toteuttaminen)

väestönsuojelu; ihmisten ja omaisuuden
suojaamista ja pelastustoiminnan hoitamista
valmiuslain (1080/1991) 2 §:ssä ja
puolustustilalain (1083/1991) 1 §:ssä
tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä niihin
varautumista

väliaikaisten penkereiden ja patojen teko veden
ohjailemiseksi

ilmoitettujen uhkatilanteiden kenttätiedustelut ja
vaaratilanteesta varoittaminen

vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin

evakuointi

yksityisten (esimerkiksi järjestely-yhtiöiden) omistuksessa
olevien tulvasuojelurakenteiden (muun muassa padot ja
penkereet) valvonta, korjaus ja vahvistaminen äkillisissä
hätätapauksissa

tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden (esimerkiksi
tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit) varastointi ja käyttö

jääpatojen syntymisen estäminen ja jääpatojen purku
kaivinkoneella (esimerkiksi silta-aukot ja kapeikot)

säännöstelyjen hoidon valvonta
poikkeusjuoksutusten ohjeistus ja seuranta
vesilain mukaisten poikkeuslupien haku
ympäristölupavirastolta (vesilaki 12:19.1), maa- ja
metsätalousministeriön suostumus) tai poikkeuslupien haun
neuvonta, avustus, vaikutusten arviointi ja lausunnot
(vesilaki 12:19.3)

väliaikaisten penkereiden ja patojen teko
esimerkiksi rakennuksen tai muun tärkeän kohteen
suojaamiseksi
määrääminen yksityiseen omaisuuteen
kohdistuvista toimenpiteistä, esimerkiksi teiden tai
penkereiden katkaisut, jos padottavat vettä ja
aiheuttavat haittaa
virka-avun pyynnöt
tiedottaminen

virka-avun pyynnöt
Luvanhaltijan tehtävät:
säännöstelyjen hoito
tulvasuojelurakenteiden käyttö (esimerkiksi padot,
tulvaluukut, pumppaamot)
penkereiden katkaisu ja veden päästäminen
pengerrysalueille
vesilain mukaisten poikkeuslupien haku
ympäristölupavirastolta (vesilaki 12:19.1, maa- ja
metsätalousministeriön suostumus)
tiedottaminen
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Kuvassa

15

on

Suurtulvatyöryhmän

loppuraportin

mukainen

esimerkki

pelastustoimen

organisaation peruskokoonpanosta suurella tulvalla.

Kuva 15. Esimerkki pelastustoimen organisaation peruskokoonpanosta suurella tulvalla (Timonen ym. 2003).
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1.7. Suoritetut tulvantorjuntatyöt
Kuten edellä on todettu, ainoa säännöstelyallas, jolla voidaan vaikuttaa alisen Kemijoen
huippuvirtaamien ajoittumiseen, on Kemijärvi. Kemijärven säännöstelyä pyritään suorittamaan
siten, että Kemijoen ja Ounasjoen tulvahuiput eivät sattuisi samanaikaisesti Rovaniemen kohdalle.
Kemijärven altaan tilavuus on kuitenkin niin pieni, että suurimpia virtaamia sillä voidaan
parhaimmillaankin leikata vain muutaman päivän ajan. Kitisen rakentamisen jälkeen virtaamiin on
voitu vaikuttaa aiempaa enemmän. Suurimpien tulvien aikana on ollut vaarana Rovaniemen
seudulla oleva Saarenkylän kastuminen ja Kemijärvellä Kemijärven ylittyminen. Ounasjoella ja
muilla vesistön luonnontilaisilla osilla virtaamiin ei voida vaikuttaa. Sen vuoksi toimenpiteisiin
ryhdyttäessä näillä vesistönosilla tulee harkita, ettei esimerkiksi jääpatoja siirretä kohtaan, missä
jääpato aiheuttaisi vielä suurempaa vahinkoa. Ounasjoella se merkitsee sitä, että jääpatoa ei saisi
päästää syntymään Kemijokeen Ounasjoen suun ja Valajaskosken välille. (Ojala ym. 1999.)

Kemijärven vahinkoja aiheuttava tulvatilanne merkitsee sitä, että vettä padotetaan tarkoituksellisesti
poikkeusluvalla säännöstelyn ylärajan yli alapuolisten suurempien tulvavahinkojen estämiseksi.
Kemijärven säännöstelyn ylärajan N43 + 149,00 metriä ylittämiseen tulvan aikana niin paljon, kuin
se on tarkoituksenmukaista, on poikkeuksellisen suuren tulvan vuoksi haettu ylitysluvat vuosina
1973, 1977, 1981, 1993, 1995 ja 2005. Ylitys on saanut olla suuruudeltaan eri vuosina 75 cm tai 85
cm. Lisäksi luvissa on ollut lupa juoksuttaa vettä alkuperäisestä luvasta poikkeavia määriä.
(Saarijärvi 2004.)

1.8. Tehdyt tulvasuojelutyöt
Lapin ympäristökeskus on tehnyt rakenteellisia tulvasuojelutöitä Rovaniemen taajama-alueella
ainoastaan Saarenkylän Vitikanpäässä korottamalla tietä, rakentamalla matalimmille alueille
tulvapenkereet sekä asentamalla kiinteistöille kulkevien ojien rumpuihin tulvaluukkuja. Ounasjokivarteen Patokoskelle on rakennettu tulvapenger, jolla on suojattu yksittäinen rivitalo. Lisäksi
kiinteistön viemäröintiin on töiden yhteydessä asennettu käsin säädeltävä takaiskuventtiili.

Viimeisin suuri tulva Kemijoella koettiin vuoden 1993 keväällä, jolloin Valajaisen virtaamaksi
mitattiin 4 207 m3/s ja vedenkorkeus Lainaalla oli Kemijoki Oy:n havaintojen mukaan N43 + 77,25
m. Vuoden 1993 tulvan aikana joutui silloinen Rovaniemen maalaiskunta suojaamaan omaisuutta
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väliaikaisin

tulvasuojelurakentein

etenkin

Saarenkylän

alueella.

(Kemijoki

Oy

2007b,

Ympäristöhallinnon laskenta- ja raportointiohjelmisto Hyd-valikko 2008.)

2. Riskialuekartoitus
2.1. Mitoitustulvan määritys tulvakartoituksessa
Tulvakartoitusta varten on määritettävä vedenpinnan korkeudet eri tulvatilanteissa ja tulva-alueen
eri osissa. Järvien ranta-alueilla vedenkorkeuden voi olettaa olevan vaakatasossa koko tulvaalueella.

Tämän

tason

määrittäminen

voi

tapahtua

joko

toistuvuusanalyysillä

vedenkorkeushavaintojen pohjalta tai numeerisen vesistömallin avulla. Jokivesistöissä on ensin
määritettävä virtaama toistuvuusanalyysin tai vesistömallin avulla ja sen jälkeen sovellettava
virtausmallia vedenkorkeuden määrittämiseen eri osissa tulva-aluetta. Tulvakarttojen laatiminen on
siis järvien ranta-alueilla yksinkertaisempaa kuin jokivesistöissä, koska joessa vedenpinnan
määrittämiseen tarvitaan lähes aina virtausmallia. (Huokuna 2003.)

Tulvakartoitusta varten tarvitaan maanpinnan digitaalinen korkeusmalli, joka kuvaa alueen
topografian riittävällä tarkkuudella. Korkeusmallit tarvitaan sekä lähtötietojen siirtämiseen
laskentamalleille että laskettujen vedenkorkeuksien esittämiseen kartalla. Korkeusmallin sekä
virtauslaskennan antamien tulvakorkeuksien avulla voidaan määritellä tulvan alle jäävän alueen
laajuus sekä veden syvyydet tulva-alueella. Tulvakarttojen esittämisessä on huomioitava
lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus. Korkeusmallin tarkkuuden ja sen myötä sijaintitarkkuuden
perusteella valitaan esitysmittakaava, jossa tulva-alueet esitetään tulosteissa ja jota suuremmalla
mittakaavalla tulva-alueita ei päästä tarkastelemaan tulvatietojärjestelmässä. Mittakaava ja
taustakartan yleistysaste kuvaavat näin tulvamallinnuksen tarkkuutta. (Sane ym. 2006.)

Paikkatietojärjestelmien avulla on mahdollista hakea erilaisia tietoja tulva-alueesta. Näitä ovat
muun muassa asuin-, loma- ja muiden rakennusten sijainnit sekä tiedot maankäytöstä. Eri
tietolähteitä yhdistelemällä voidaan suunnitella pelastustoimintaa, tarkentaa vahinkoarvioita ja
miettiä toimenpiteitä vahinkojen vähentämiseksi. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)
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2.2. Rovaniemen keskustan tulvavaarakartoitus
Rovaniemen tulvavaarakartoitus on laadittu Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Alueelta on
laadittu ensin vuonna 2003 Saarenkylän alueen tulvakartoitus, jota on laajennettu vuonna 2007
Rovaniemen koko taajama-alueelle kattavaksi. Rovaniemen tulvakartoitusta varten määritettiin
Kemijoessa Rovaniemen kohdalla keskimäärin kerran 50, 100 ja 250 vuodessa toistuva virtaama.
Virtaamat

määritettiin

momenttimenetelmä)

ja

yhdistämällä

Gumbel-jakauman

normaalijakauman

(yhdistetty

(maximum

vuosien

likelihood-

1921–2002

ja

yhtenäinen

havaintojakso asemista Ounasjoki 6503900 & 6503800 ja Valajaskoski 6504050) tulokset sekä
ottamalla huomioon suurtulvaselvitystä (Ollila ym. 2000) varten tehdyt arviot Valajaskosken
ylivirtaamien toistuvuuksista. Virtausmallin kalibroinnissa käytettiin kevään 1993 tulvatilanteen (4
207 m³/s, HQ1/32a) virtaama- ja vedenkorkeushavaintoja. (Huokuna & Jaakonaho 2003, Sane 2007.)
Tulvakartoituksessa käytettiin muuttuvan virtauksen 1-dimensionaalista laskentamallia DYX 10
v3.0. Ohjelmisto on Insinööritoimisto Reiter Oy:n kehittämä, ja se on suunniteltu nopeuttamaan ja
helpottamaan dynaamisten virtausmallien laadintaa sekä mallilaskentaa. Virtaamat jaettiin
virtausmallissa siten, että virtaama (yläpuolinen reunaehto) Kemijoen paalulla 138.00 lähellä
Raudanjoen suuta oli 67 % Valajaskosken virtaamasta ja Ounasjoen paalulla 20.10 Sinettäjoen suun
kohdalla 33 % em. virtaamasta. Alapuolisena reunaehtona käytettiin vedenkorkeutta Valajaskosken
voimalaitoksella. Vedenkorkeuden arvioinnissa oletettiin, että virtaaman ollessa suurimmillaan
voimalaitoksen tulvaluukut ovat täysin auki. Poikkileikkausaineisto oli Kemijoki Oy:n mittaamaa.
(Huokuna & Jaakonaho 2003.)

Virtausmallissa olevien uomien ylimmät poikkileikkaukset sijaitsevat Kemijoessa paalulla 138.00
lähellä Raudanjoen suuta, sekä Ounasjoessa paalulla 20.10 Sinettäjoen suun kohdalla (kuva 16).
(Huokuna & Jaakonaho 2003.)

Virtaamien arvioinnissa käytettiin seuraavia havaintopisteitä (kuva 15):
-

Kemijoki, Ounaskoski

(6503900)

1.1.1921–31.12.1947

-

Kemijoki, Ounaskoski

(6503800)

1.1.1948–31.12.1960

-

Kemijoki, Valajaskoski

(6504050)

1.1.1961–31.12.2002.
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Kuva 16. Havaintopaikat ja virtausmallin yläpuoliset poikkileikkaukset (Huokuna & Jaakonaho 2003).

Koska valuma-alueen pinta-ala Ounas- ja Valajaskosken välillä ei kasva merkittävästi, koottiin
havaintopaikkojen tuloksista yhtenäinen 82 vuoden pituinen havaintojakso (1921–2002).
Vuosittaiset maksimivirtaamat em. havaintopaikoilla on esitetty taulukossa 9. (Huokuna &
Jaakonaho 2003.)

Vuotuisten maksimivirtaamien aineistoon sovitettiin Gumbelin jakauma kahdella eri menetelmällä
(maximum likelihood- ja momenttimenetelmä). Aineistosta tehtiin myös normaalijakaumafunktio,
jonka parametreina käytettiin keskiarvoa ja -hajontaa. Lisäksi otettiin huomioon suurtulvaselvitystä
varten tehdyt arviot Valajaskosken ylivirtaamien toistuvuuksista (Ollila 2000).
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Taulukko 9. Havaintopaikkojen vuosittaiset maksimivirtaamat 1921-2002 (Huokuna & Jaakonaho 2003).

vuosi
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

m3/s
2887
3693
3920
3322
2878
2398
3801
1413
3160
3792
2550
2924
2648
4210
3351
3094
1950
2119
2567
3113
2026

m3/s
1952
3870
2950
2650
1320
1878
3250
2486
2435
1736
3234
3611
2190
3573
3117
2966
3189
3535
2067
2712
2812

vuosi
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

vuosi
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

m3/s
2268
3067
2132
3752
3569
2559
2924
2232
1823
2100
3979
1625
2790
2419
3579
2264
2109
2065
3909
2875
1944

vuosi
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

m3/s
2591
1738
2523
2725
1705
2773
1564
1454
2993
4207
1745
3792
2418
3164
3366
1621
3058
2373
2356

Ylivirtaaman toistuvuutta määritettäessä käytettiin hyväksi eri analyysien tuloksia ja verrattiin niitä
havaintojakson virtaamiin. Todettiin, että Gumbelin jakauma antaa virtaamille liian suuret arvot
verrattuna havaintoihin, kun taas normaalijakauma aliarvioi virtaamia. Yhdistämällä eri analyysien
tulokset ja ottamalla huomioon suurtulvaselvitystä varten tehdyt arviot saatiin Valajaskoskelle
määritettyä eri toistuvuuksia vastaavat ylivirtaamat (taulukko 10). (Huokuna & Jaakonaho 2003.)

Virtausmallissa

alapuolisena

reunaehtona

käytettiin

vedenkorkeutta

Valajaskosken

voimalaitoksella. Vedenkorkeuden arvioinnissa oletettiin, että virtaaman ollessa suurimmillaan
voimalaitoksen

tulvaluukut

ovat

täysin

auki,

jolloin

vedenkorkeus

voidaan

määrittää

purkautumiskäyrän avulla. Purkautumiskäyrästä saadut vedenkorkeudet Kemijoen paalun 102.01
kohdalla on esitetty taulukossa 10. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)

Taulukko 10. Ylivirtaamat ja vastaavat vedenkorkeudet Valajaskosken kohdalla. (Huokuna & Jaakonaho 2003).

Ylivirtaaman HQ
toistuvuus (a)
50
100
250

HQ (m3/s)

W (N60 +m)

4400
4700
5100

71,70
72,18
72,81
43

Virtaamat jaettiin virtausmallissa Kemijoen ja Ounasjoen osuuksille siten, että virtaama Kemijoen
paalulla 138.00 on 67 % Valajaskosken virtaamasta. Vastaavasti virtaama Ounasjoen paalulla 20.10
on 33 % samasta virtaamasta. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)

Virtausmallin

kalibroinnissa

käytettiin

kevään

1993

tulvatilanteen

virtaama-

ja

vedenkorkeushavaintoja. Tuolloin maksimivirtaama Kemijoessa Valajaskosken kohdalla (PL
102.01) oli 4 207 m3/s (13.5.1993). Tämä vastaa analyysin perusteella kerran 32 vuodessa toistuvaa
ylivirtaamaa HQ1/32a. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)

2.2.1.

Lähtöaineisto

Tulvakartoituksessa tarvittavaa lähtöaineistoa olivat kartta-aineisto, uomien poikkileikkaukset,
muut topografiatiedot sekä vedenkorkeus- ja virtaamatiedot. Tulvakartoituksessa käytetty
korkeusaineisto on saatu Rovaniemen kaupungilta vuonna 2006. Tarkasteltavaa aluetta on
täydennetty MML:n maastotietokannan korkeuskäyräaineistolla, joita on käytetty lähinnä reunaalueilla. Poikkileikkausaineisto on Kemijoki Oy:n mittaamaa. Lapin ympäristökeskus on hankkinut
aineiston

omaan

käyttöönsä

ja

toimittanut

sen

tulvakartoitusta

varten

Suomen

ympäristökeskukselle. Lisäksi Kemijoki Oy:ltä saatiin pisteaineistona luotaustietoja, jotka käsittivät
Kemijoen osalta uoman Ounaskosken kohdalta sekä Putaan koko uomajakson. Kaikki topologiaaineistot muunnettiin N60 –korkeusjärjestelmään. Lähtöaineistona oli myös Kemijoen ja Ounasjoen
paalutus (ESRI Shape –muoto).

Vedenkorkeus- ja virtaamatiedot saatiin Kemijoki Oy:ltä sekä ympäristöhallinnon Herttajärjestelmästä. Tietoja käytettiin mallin kalibroinnissa sekä eri toistuvuuksilla tapahtuvien
tulvavirtaamien määrittämisessä.

2.2.2.

Virtausmallin rakenne

Rovaseudun tulvakarttojen määrittämistä varten tehtiin 1-D –virtausmalli, ja laskenta suoritettiin
DYX 10 –virtausohjelmistolla. Malli koostui kolmesta erillisestä uomasta: Kemijoesta, Ounasjoesta
ja Putaasta. Taulukossa 11 on esitetty uomien paaluvälit, pituudet sekä poikkileikkaukset ja kuvassa
17 on kartta virtausmallissa olevista uomajaksoista. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)
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Taulukko 11. Uomien paaluvälit, pituudet ja poikkileikkausten lukumäärä (Huokuna & Jaakonaho 2003).

Uoma

Paaluväli (km)

Pituus (m)

Kemijoki
Ounasjoki
Pudas

102.01 - 138.00
0.00 - 20.10
0.00 - 6.92

35 990
20 100
6 920

Poikkileikkausten
lukumäärä
506
102
66

Kuva 17. Virtausmallissa olevat uomajaksot (Huokuna & Jaakonaho 2003).

Mallissa olevat poikkileikkaukset ovat Kemijoen ja Ounasjoen osalta Kemijoki Oy:n mittaamia.
Putaan osalta poikkileikkaukset pohjautuvat Rovaniemen maalaiskunnan tekemään maastomalliin
sekä

Kemijoki

Oy:n

maatutkaustietoihin

(tutkaus

tehty

talvella

2000–2001).

Putaan

poikkileikkaukset on saatu maastomallista RMS –ohjelmiston (BOSS International ®) avulla.
Kaikki aineistot on muunnettu korkeusjärjestelmään N60. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)
Tulvakarttojen tekemistä varten osa poikkileikkauksista yhdistettiin maastomalliin (kuva 18).
Virtausmallista saatujen vedenkorkeustietojen pohjalta RMS –ohjelmalla laskettiin vedenpinnan
reunat poikkileikkausten kohdalla ja interpoloitiin reunat myös poikkileikkausten välille. Tuloksena
saatiin määritetyksi tulva-alueiden rajat ja niiden pohjalta tulvan peittävyyskuviot, joista tehtiin
tulvakartat halutuille virtaamille. (Huokuna & Jaakonaho 2003, Sane 2007.)
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Kuva 18. Maastomalliin sijoitetut vedenpinnan poikkileikkaukset.

Mallin kalibrointi

Virtausmallin

kalibroinnissa

virtaama-aineistona

käytettiin

kevään

1993

havaintoja

(Ympäristöhallinnon Hertta –järjestelmä) Valajaskosken virtaamista. Tuolloin virtaama oli
suurimmillaan 4 207 m3/s (12.5.1993), mikä on suurin havainto sitten vuoden 1934, jolloin
virtaamahuippu oli 4 210 m3/s. Mallin alapuolisena reunaehtona käytettiin saman ajanjakson
vedenkorkeushavaintoja Valajaskosken voimalaitoksen yläpuolelta. Lisäksi kalibroinnissa oli
käytettävissä Kemijoki Oy:n tekemiä vedenkorkeushavaintoja (30.4.-11.6.1993) Kemijoesta mm.
seuraavilta paaluilta (Huokuna & Jaakonaho 2003.):
-

pl 118.00

Kirkonjyrhämä

-

pl 120.00

Ounaskoski

-

pl 125.21

Saarenkylä, itäpään asteikko.

Virtausmalli laskee vedenkorkeuden eri poikkileikkauksissa käyttämällä Manningin kaavaa.
Karkeuskerroin on annettu poikkileikkauksissa eri korkeustasoille ja se vaihtelee vedenkorkeuden
mukaan. Kalibroinnissa uoman karkeus määrättiin siten, että mallin laskemat vedenkorkeudet
vastasivat havaintoja mahdollisimman hyvin etenkin suuren virtaaman aikana. (Huokuna &
Jaakonaho 2003.)
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Kalibroinnin tuloksena saatiin virtausmalli, jolla voidaan laskea vedenkorkeudet uomien eri osissa
suurilla virtaamilla.

Mainitut

Manningin

karkeuskertoimet

vaihtelevat

eri uomissa

eri

korkeustasoilla välillä n = 0,028–0,065. Kuvassa 19 on esitetty lasketut ja havaitut
vedenkorkeushydrografit Kirkonjyrhämän, Ounaskosken ja Saarenkylän itäpään kohdilla.
Valajaskosken virtaamasta 67 % oletettiin tulevan Kemijoesta ja 33 % Ounasjoesta. (Huokuna &
Jaakonaho 2003.)

Kuva 19. Lasketut ja havaitut vedenkorkeudet 6.5.-31.5.1993 (Huokuna & Jaakonaho 2003).

Epätarkkuustekijöitä kalibroinnin suhteen ovat mm. jääkannen ja -padon vaikutus tulvan
nousuvaiheessa sekä virtaamien epätasainen jakautuminen Ounasjoen ja Kemijoen välille. Kuvan
19 perusteella voidaan kuitenkin havaita, että malli antaa riittävän tarkan tuloksen laskettaessa
vedenkorkeuksia suurilla virtaamilla. (Huokuna & Jaakonaho 2003.)

Erityisesti huomioitavaa mitoitustulvien määrityksestä

Lapin ympäristökeskus on tilannut HQ-tulvalaskennat Kemijoelle kerran 50, 100 ja 250 vuodessa
toistuville tulville Kemijoki Arctic Technology Oy:ltä. Kemijoen HQ1/50a -tulvalaskenta on
valmistunut vuonna 2002 ja HQ1/100a -laskenta vuonna 2005 välillä Isohaara–Seitakorva. HQ1/250a tulvalaskenta, välillä Saarenpudas–Alakorkalo, on valmistunut vuonna 2003, ja sitä on täydennetty
vuonna 2005.
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Kemijoki Arctic Technology Oy:n laskelmat on suoritettu käytettävissä olevien havaintojen
perusteella Gumbelin jakaumaa käyttäen. Olennainen ero Suomen ympäristökeskuksen ja Kemijoki
Arctic Technology Oy:n laskelmissa onkin eri todennäköisyysjakauman käyttö mitoitustulvan
toistuvuusanalyysissa.

Rovaniemen

kohdalla

Kemijoki

on

säännöstelty,

ja

Maa-

ja

metsätalousministeriön (1997) julkaisemassa patoturvallisuusohjeissa mainitaan mitoitustulvan
määrittelystä, että jos patopaikalta on käytettävissä yli 20 vuoden ylivirtaamasarja, suoritetaan
toistuvuusanalyysi

Gumbelin

menetelmällä.

Tämän

vuoksi

muun

muassa

alimpien

rakentamiskorkojen ohjauksessa Rovaniemen alueella käytetään Kemijoki Arctic Technology Oy:n
laskelmia. Jatkossa tuleekin pohtia, tulisiko tulvavaarakartat tehdä myös näiden laskelmien mukaan.

Taulukossa 12 on vertailtu Kemijoki Arctic Technology Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen
kerran 50, 100 ja 250 vuodessa toistuvien HQ -laskemien mitoitusvirtaamia Valajaisella sekä
laskennallisia tulvavedenkorkeuksia Lainaalla. KAT Oy:n ylivirtaamalla HQ1/250a 5 600 m3/s on
oletettu, että Ounas- ja Kemijoen tulvahuiput ovat samanaikaiset.

Taulukko 12. Kemijoki Arctic Technology Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen laskennalliset ylivirtaamat
kerran 50, 100 ja 250 vuodessa toistuville virtaamille sekä vedenkorkeudet Lainaalla.

Ylivirtaaman
HQ toistuvuus
(a)
50
100
250

HQ (m3/s),
(KAT Oy)

HQ (m3/s),
(SYKE)

W (N60 + m),
Lainas (KAT
Oy)

W (N60 + m),
Lainas
(SYKE)

4621
5017
5600

4400
4700
5100

78,05
78,55
79,01

77,35
77,71
78,17

2.3. Ilmastonmuutoksen vaikutus
Maapallon viime vuosisadan aikana tapahtuneesta lämpenemisestä on olemassa nykyisin
vakuuttavaa näyttöä. Viimeisten 50 vuoden aikana tapahtuneesta lämpenemisestä suurin osa johtuu
todennäköisesti

ilmakehän

kohonneista

kasvihuonekaasupitoisuuksista.

Suomessa

tulokset

osoittavat, että 1990-luvulla keskilämpötila nousi noin 0,7 °C vuodessa. Lämpeneminen on ollut
voimakkainta keväisin ja syksyisin. (Carter 2007.)

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan maapallon lämpötilaan, sadantaan ja haihduntaan ja sitä kautta
hydrologiseen kiertoon. Arviot ilmastonmuutoksen suuruudesta vaihtelevat suuresti ja arvioihin
liittyy paljon epävarmuutta. (Veijalainen & Vehviläinen 2007.) Viimeaikaisten tulosten mukaan
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Suomen vuotuisen keskilämpötilan on arvioitu nousevan ilmastonmuutoksen seurauksena 2–7 °C
sekä vuosisadannan lisääntyvän 5–40 % vuoteen 2080 mennessä (Jylhä ym. 2004).

Ilmaston ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja rankkojen sadantojen odotetaan lisääntyvän. Tämä voi
johtaa harvinaisten tulvien lisääntymiseen Suomessa etenkin kesällä, syksyllä ja talvella. Toisaalta
Suomessa suurin osa vakavimmista tulvista aiheutuu nykyään keväisestä lumen sulamisesta ja
lämpötilan nouseminen voi johtaa näiden kevättulvien pienenemiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutus
suuriin tulviin ei siis ole yksiselitteinen ja vaikutus vaihtelee eri puolilla Suomea. (Veijalainen &
Vehviläinen 2007.)

Ilmastonmuutoksen

vaikutusta

mitoitustulviin

Suomen

P-padoilla

on

arvioitu

Suomen

Ympäristökeskuksessa maa- ja metsätalousministeriön ja Climate and Energy (CE) -projektin
rahoittamassa tutkimuksessa. Arvio tehtiin kaikkiaan 33:lla Suomessa sijaitsevan korkeimman
riskiluokan padolla (P-padolla). Mitoitustulvat ja niiden muuttuminen ilmastonmuutoksen
vaikutuksesta arvioitiin jaksolle 2070–2100 mennessä. Suomen P-padot on mitoitettu kestämään
kerran 5 000–10 000 vuodessa toistuva tulva. Laskelmat tehtiin Suomen ympäristökeskuksen
Vesistömallijärjestelmän vesistömallilla. Mitoitustulva laskettiin ensin nykytilanteessa ja sitten
vuosien 2070–2100 arvioitua ilmastoa vastaavassa tilanteessa, jossa ilmastonmuutos otettiin
huomioon muuttamalla mitoitussadantaa ja havaintoihin perustuvia lämpötiloja ja sadantoja.
Vuosien 2070–2100 tilanne laskettiin käyttäen viittä eri ilmastoskenaariota ja kahta eri
mitoitussadannan

kasvua,

jotta

ilmastonmuutokseen

liittyvän

epävarmuuden

vaikutus

mitoitustulviin voitiin arvioida. (Veijalainen & Vehviläinen 2007.)

Kuvassa 20 on esitetty mitoitustulvien pienimmät ja suurimmat prosentuaaliset muutokset
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vuosiin 2070–2100 mennessä eri ilmastoskenaarioilla.
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Kuva 20. Mitoitustulvien pienimmät ja suurimmat muutokset ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vuosiin 20702100 mennessä eri ilmastoskenaarioilla (Veijalainen & Vehviläinen 2007).

Kemijoen P-patojen mitoitustulvat eivät muuttuneet laskelmissa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
jaksoon 2070–2100 mennessä keskimäärin merkittävästi, lukuun ottamatta Lokan ja Porttipahdan
patoja, joissa mitoitustulvat kasvoivat (taulukko 13). Lokassa ja Porttipahdassa mitoitustulva
ajoittuu tekojärvien suuren varastokapasiteetin takia syksyyn, jolloin suuremmat sateet kasvattivat
mitoitustulvia 5–45 %. Muilla Kemijoen padoilla mitoitustulva ajoittuu sekä nykytilanteessa että
vuosien 2070–2100 tilanteessa keväälle. Näillä padoilla mitoitustulvan muutoksen suunta riippui
erityisesti käytettävästä ilmastoskenaariosta. (Veijalainen & Vehviläinen 2007.)
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Taulukko 13. Kemijoen ja Iijoen P-patojen mitoitustulvat nykytilanteessa ja vuosien 2070-2100 tilanteessa
(Veijalainen & Vehviläinen 2007).

Pato

Lokka ja Porttipahta
tulovirtaama
juoksutus, yhteensä
Kemijärvi
tulovirtaama
juoksutus
Valajaskoski
tulovirtaama
Petäjäskoski,
tulovirtaama
Ossauskoski,
tulovirtaama
Taivalkoski,
tulovirtaama
Isohaara,
tulovirtaama
Pahkakoski,
tulovirtaama
Raasakka,
tulovirtaama

Mitoitustulva Pienin
nykytilanteessa mitoitustulva
2070-2100

Suurin
mitoitustulva
2070-2100

Muutos

698 m3/s
382 m3/s

795 m3/s
400 m3/s

1 011 m3/s
519 m3/s

+14…+45 %
+5…+36 %

5 204 m3/s
3 339 m3/s

4 404 m3/s
2 750 m3/s

5 820 m3/s
3 489 m3/s

-15…+12 %
-18…+ 4 %

6 188 m3/s

5 776 m3/s

7 322 m3/s

-7…+18 %

6 269 m3/s

5 809 m3/s

7 352 m3/s

-7…+17 %

6 468 m3/s

5 873 m3/s

7 469 m3/s

-9…+15 %

6 780 m3/s

5 990 m3/s

7 652 m3/s

-12…+13 %

6 860 m3/s

6 025 m3/s

7 692 m3/s

-12…+12 %

1 524 m3/s

1 353 m3/s

1 884 m3/s

-11…+24 %

2 260 m3/s

1 763 m3/s

2 600 m3/s

-22…+15 %

Tuloksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että muutokset on laskettu jaksolle 2070–2100 eikä muutos
välttämättä ole jaksolle nykytilanteesta lineaarinen. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa mitoitustulvat
eivät nyt lasketuilla skenaariolla juuri muuttuneet, mutta lyhyellä tähtäimellä (2010–2050)
mitoitustulvat voivat kuitenkin kasvaa. Näin voi tapahtua, jos lämpötila ei vielä lyhyellä tähtäimellä
nouse niin merkittävästi, että lunta sulaisi selvästi nykyistä enemmän talvella tai lumen
kertymisjakso lyhentyisi merkittävästi, mutta talven ja kevään sadannat kasvavat. Tällöin lunta voi
kertyä yhtä paljon ja enemmänkin kuin nykytilanteessa ja mitoitustulvat voivat saattavat kasvaa
nykyisistä. Tuleviin tutkimuksiin tulvien muuttumisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulisikin
sisällyttää myös lyhyen tähtäimen skenaarioiden tarkastelu, jotta tällaiset mahdolliset riskit saadaan
arvioitua. (Veijalainen & Vehviläinen 2007.)
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2.4. Tulvavaarakartat
Tulvavaarakartoituksen tulosten pohjalta laadittiin vektorikarttapohjalle toistuvuudeltaan kerran 50,
100 ja 250 vuodessa suuruisen tulvan peittävyyskuviot ja syvyysvyöhykkeet. Tulvavaara-alueiden
esittäminen on havainnollistettu eri sinisen sävyillä. Tummin sinisen sävy kuvastaa tarkastellun
tulvavaara-alueen syvintä tulva-aluetta. Vastaavasti vaalein sinisen sävy ilmaisee tarkastellun
tulvatilanteen matalinta tulva-aluetta. Vesistöalueet eli normaalistikin veden peitossa olevat alueet
on kuvattu tulvavaarakartassa tavallisella peruskarttapohjan sinisellä, mikä näkyy kartoissa
vaaleimmalla sinisen sävyllä. Tulvavaarakartassa esitetään myös tulvavaarakartoitetun alueen
rajaus, korkeusaineistojen rajaukset sekä vedenkorkeuden poikkiviivat sekä korkeudet. Kuvassa 21
on esitetty kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan tulvavaarakartan tietosisältö.

Kuva 21. Tulvavaarakartan tietosisältö.

Rovaniemen alueen tulvavaarakartat on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat esitetty kuvassa
22.

Kartat

eivät

ole

riittävän

tarkkoja

rakennuskohtaiseen

tarkasteluun.

Rakennusten

perustamiskorkeudet ovat yleensä tontin maanpintakorkoja ylempänä, joten rakennuksien
sijoittuminen tulvavaara-alueelle ei tarkoita, että rakennuksille koituisi välttämättä vahinkoja.
Tulvavaarakartat ovat suunnitelman liitteessä 3.
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Kuva 22. Rovaniemen alueen tulvavaarakartoituksen osa-alueet.

3. Arviot suurtulvan vahingoista
3.1. Ympäristöuhkat
Suurtulvasta aiheutuvia merkittäviä ympäristöuhkia Rovaniemen alueella ei ole. Kaatopaikoista
Alakorkalon jäteasema on lähimpänä tulvavesikorkeuksia, mutta sekin jää karttatarkastelun
perusteella tulva-alueen yläpuolelle. Sellaista teollisuustuotantoa, josta tulvatilanteessa aiheutuisi
ympäristölle merkittävää uhkaa, ei myöskään ole. Merkittävimmät vahingot ympäristölle tulevat
oletettavasti tulvaveden päästessä jäte- ja viemäriverkostoon, jolloin jätevettä pääsee vesistöön.

3.2. Terveysuhkat
Saarenkylän terveyskeskussairaala ja vanhainkoti evakuoidaan tulvatilanteen uhatessa kiinteistöjä.
Tienpitäjä sulkee tarvittaessa veden alle jäävät tieosuudet, ja liikenne ohjataan kiertoteitse.
Poikkeuksellisten liikennejärjestelyiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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Raivion ym. (2005) mukaan suurimmat ennakoitavissa olevat terveysuhat tulvatilanteessa syntyvät
pilaantuneesta talousvedestä. Viemäritulvan yhteydessä nousee esille desinfiointiohjeistuksen
tärkeys. Viranomaiskontrolli ja tehokas tiedottaminen pilaantuneesta vedestä ja etenkin
keittokehotuksista on äärimmäisen tärkeää mahdollisten epidemioiden estossa.

3.3. Taloudelliset vahingot
Kemijoen vesistön tulvavahinkoarvioita on tehty aiemman tulvantorjunnan toimintasuunnitelman,
voimalaitosten vahingonvaaraselvitysten ja valtakunnallisen suurtulvakartoituksen yhteydessä.
Kemijoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelman mukaan vuoden 1981 tulvan vahinkojen
kokonaismääräksi arvioitiin vajaat 1 miljoonaa markkaa ja suurimman todennäköisen tulvan aikana
21,6 miljoonaa markkaa (Alatalo 1988). Suurtulvaselvityksessä HQ1/250a tulvalla vahinkojen
määräksi arvioitiin rakennuksille 60 miljoonaa markkaa, silloille 80 miljoonaa markkaa sekä teille
ja tiepenkereille 491 miljoonaa markkaa (Ojala ym. 1999). Suurtulvaselvityksen vahinkoarviot
koottiin kunnille ja muille asianosaisille lähetettyjen kyselyiden pohjalta. Jälkikäteen tehtyjen
tarkennusten mukaan tiestön ja siltojen osalta vahinkoarvio on luultavasti liian suuri; sen sijaan
kuntien tekemät arviot rakennusvahingoista lienevät hyvinkin realistisia. Kemijoen tulvantorjunnan
toimintasuunnitelmassa (Alatalo 1988) arvioinnin kohteena olivat ainoastaan asuin- ja
talousrakennukset kun taas suurtulvaselvityksessä pyrittiin arvioimaan myös muut vahingot.
(Saarijärvi 2004.)

Asuin- ja talousrakennusten vahinkoarvio pohjautui kuntien suurtulvaselvityksen yhteydessä
antamaan tietoon kastuvien rakennusten lukumäärästä ja keskimääräinen vahinko rakennustyypin
mukaisesti aiemmin maksettuihin keskimääräisiin korvauksiin. Kastuvien rakennusten lukumäärä
arvioitiin tiedossa olevien virtaamien aikaisilla vedenkorkeuksien arvoilla. Tarkastelussa ei ole
erikseen rajattuja ulos alueita, joissa veden kulkeutuminen alaville alueille on estettävissä rumpujen
ja muiden vastaavien vesiyhteyksien sulkemisella, josta johtuen on tarvittaessa erikseen arvioitu
tulvantorjunnan yhteydessä kohteiden poissulkemisen vaikutus kokonaisvahinkomäärään. Teiden ja
siltojen osalta arvioitiin ne kohteet joissa kasvanut virtaama aiheuttaa tie- ja siltapenkereiden
syöpymistä. Teollisuusrakennukset, kauppakeskukset ja muut isommat laitokset arvioitiin erikseen.
Maa- ja metsätalousvahingot arvioitiin kuntien ilmoittamien pinta-alatietojen ja maksettujen
korvausten pohjalta. Kunnallistekniikalle aiheutuneet vahingot arvioitiin kuntien antaman arvion
pohjalta. (Saarijärvi 2004.)
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Merkittävimmät vahingot Valajaskosken ja Vanttauskosken voimalaitosten välisellä jokiosuudella
tapahtuvat Ounas- ja Kemijoen yhtymäkohdassa Saarenkylän ja Rovaniemen taajamissa, joista
etenkin Saarenkylän vahingot ovat varsin merkittäviä. Saarenkylän tulvavaarakartta tarkastelussa
virtaaman mukaisella vedenkorkeudella ei ole suljettu pois niitä korkeusrajan alapuolisia alueita,
joissa suoraa vesiyhteyttä tulva-alueeseen ei ole. Yhtenäinen vahinkoalue Rovaniemen seudulla
ulottuu Niskanperältä Oikaraiselle. (Saarijärvi 2004.)

Kuvan 23 vahinkoarvio välillä Valajaskoski–Vanttauskoski on tehty vuonna 2004 Kemijoen
vesistön tulvantorjunnan päivityksen yhteydessä (Saarijärvi 2004). Vuoden 2005 Kittilää ja Ivaloa
koetelleiden tulvien kokemuksella vahingot nousivat arvioituja suuremmiksi. Rovaniemen seudulle
laaditaankin tulvariskien hallintasuunnitelman yhteydessä tarkempi vahinkoarvio suurille
tulvatilanteille.

t€

Vahinkoarvio välillä Valajaskoski-Vanttauskoski
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Kuva 23. Tulvavahinkoarvio välillä Valajaskoski–Vanttauskoski, tuhatta euroa (Saarijärvi 2004).

3.3.1.

Tulvan vaarassa olevat rakenteet

Tulvavaarakartta

tarkastelun

perusteella

työryhmä

nimesi

suojelutarpeeltaan

oleviksi

erityiskohteiksi Ounasjokisuistossa sijaitsevan Arktikumin, eteläkeskuksessa sijaitsevan K-Raudan
sekä Rantavitikalla sijaisevan Campus Borealiksen. Lisäksi Saarenkylä nimettiin erityiskohteeksi
kokonaisuudessaan alueen tulvaherkkyyden vuoksi. Arktikumille, K-Raudalle ja Campus
Borealikselle

lähetettiin

tiedustelu

kiinteistöjen

varautumissuunnitelmista

tulvia

vastaan.

Erityiskohteet on esitetty kuvassa 24.
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Kuva 24. Rovaniemen tulvatyöryhmän nimeämät, suojelutarpeeltaan olevat erityiskohteet.

Arktikum

Arktikumin tulviin varautumista on käsitelty kiinteistön palontorjunta- ja pelastussuunnitelmassa.
Kyseiset tiedot on toimittanut Lapin Isännöintikeskus Oy (Tahvanainen 2008). Tulvaan
varautuminen on ohjeistettu kolmivaiheiseksi:
1. Valmistautuminen aloitetaan viimeistään veden pinnan noustessa yli korkeuden 76,40 m.
Valmistavat toimenpiteet:
-

tarkistetaan suunnitelmat

-

tarkastetaan varastoitu materiaali (mm. settilankut ja muovikelmut)

-

sovitaan vuokrattavan materiaalin toimittamisesta (mm. uppopumput ja
lainapeitteet)

-

sovitaan tulvapadon rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä

-

sovitaan

lisähenkilöstön

käytöstä,

mikäli

näyttelyesineet

joudutaan

evakuoimaan.
Veden

pinnan

noustessa

yli

76,40

m

tulee

settikaivosta

hälytys

kaupungin

jätevesipuhdistuslaitokselle. Laitoksen päivystäjä korottaa settipadon padotuskorkeuden
tasolle 77,20 m.
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Rovaniemen kaupungin tilapalveluosaston kiinteistöhuoltajat tarkastavat salaojat ja
tarkastuskaivot ja tarvittaessa poistavat niihin kertyneen lietteen.

2. Perustoimenpiteet aloitetaan kun veden pinta nousee yli viemärin padotuskorkeuden 76,90
m tai kun tulvaennusteen mukaan tulva tulee ylittämään edellä mainitun korkeuden
seuraavan vuorokauden aikana. Suoritettavat toimenpiteet:
-

talo suljetaan yleisöltä

-

suljetaan Arktikum- talolle johtavat viemärit (jätevesipuhdistuslaitos)

-

aloitetaan tulvavartiointi

-

otetaan esille varastoitu materiaali

-

vuokrataan tarvittavat laitteet

-

asennetaan uppopumput perusvesikaivoihin

-

asennetaan settilankut tuubin sisääntuloaukkoon

-

aloitetaan kävelytien ja tuubin patojen rakentaminen.

3. Jatkotoimina aloitetaan näyttelyesineiden siirto veden korkeuden ylittäessä 77,50 m.

Campus Borealis

Campus Borealis I rakennuksen tulvasuojaus yleisen viemäriverkoston osalta on toteutettu
seuraavasti (Kaakinen 2007):
-

Jätevesiviemäreiden kellarikerroksen jätevedet (maatason alapuoliset tilat)
johdetaan jätevesipumppaamoon. Pumppaamossa on kaksoispumput, joista
toinen on vuorottelun mukaisesti varapumppuna. Paineputki on varustettu
takaiskuventtiilillä, joka toimii ns. padotusventtiilinä. Venttiili estää
jäteveden takaisinvirtauksen yleisestä jätevesiverkostosta.

-

Sadevesiviemäreiden osalta kellarikerroksen salaoja- ja kellarinlattian pesuja

lumensulamisvedet

(maatason

alapuoliset

tilat)

johdetaan

perusvesipumppaamoon. Pumppaamossa on kaksoispumput, joista toinen on
vuorottelun

mukaisesti

varapumppuna.

Paineputki

on

varustettu

takaiskuventtiilillä, joka toimii ns. padotusventtiilinä. Kyseessä oleva venttiili
estää jäteveden takaisinvirtauksen yleisestä sadevesiverkostosta. Mikäli
kellarin

lattialle

tulee

vettä,

se

ohjautuu

lattiakaivojen

kautta

perusvesipumppaamoon.
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K-Rauta

K-Raudan ilmoituksen mukaan kiinteistöllä ei ole varautumissuunnitelmaa tulvatilanteita vastaan.

Citymarket

Saarenkylän Citymarketin asemakaavamuutoksen yhteydessä kaavamääräyksissä velvoitetaan
rakentamaan kiinteistökohtaiset tulvasuojelurakenteet.

Saarenkylän alue

Saarenkylän alue nimettiin kokonaisuudessaan erityisalueeksi, koska suurtulva tilanteessa
rakennuskannalle koituisi huomattavia vahinkoja. Taulukossa 14 on listattu eräitä Saarenkylän
rakennusten lattiakorkeuksia tulvatilanteiden varalle.

Taulukko 14. Rakennukset Saarenkylän tulvatilanteen varalle. Lattiakorkeuksia N 60+ korkeusjärjestelmässä
(Tiermas 2007).

Nimi

Lattiakorkeus

Terveyskeskus
Terveyskeskuksen palvelutalot
Saarenhelmen päiväkoti
Saarenputaan päiväkoti
Syväsenvaaran ala-aste
Syväsenvaaran vss-suoja
Syväsenvaaran päiväkoti
Saarenkylän kirjasto
Saarenkylän neuvola
Ounaspaviljonki
Ounaspaviljonki WC-tila

N60+
78,20
78,20
78,20
78,00
81,00
78,20
82,65
79,90
79,10
78,06
78,70

Tulvauhan alaiset tiet

Pohjolan Mittauspalvelu Ky on Rovaniemen kaupungin tilauksesta suorittanut tiestön
korkeusmittauksia tammikuussa 2008. Mitattaviksi tieosuuksiksi valittiin merkittävimmät tulvauhan
alla olevat tiet, yhteispituudeltaan noin 12,5 kilometriä. Kuvassa 25 on esitetty mitatut sekä HQ1/250a
tulvatilanteessa veden alle jäävät tieosuudet.
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Kuva 25. Tammikuussa 2008 suoritetut teiden korkeusmittaukset sekä HQ1/250a tulvatilanteessa veden alle jäävät
tieosuudet.

3.3.2.

Tulvan vaikutukset teollisuustuotantoon

Merkittävimmät tieyhteydet säilyvät käytössä tulvatilanteesta huolimatta. Jos tulvan kesto on pitkä,
voi tiepenkereiden vettymisestä mahdollisesti tulla vahinkoja tierakenteisiin. Myöskään
rautatieliikenteelle ei tulvasta ole Rovaniemen alueella haittaa. Rovaniemen alueella ei ole sellaista
teollisuustuotantoa, jonka toimintaan tulvalla olisi vaikutuksia.

4. Keinot tulvavahinkojen pienentämiseksi
4.1. Vaihtoehtojen vertailu
4.1.1.

Nollavaihtoehto eli nykytilan jatkuminen

Nykytilanteen jatkuminen tarkoittaa Rovaniemen taajama-alueen tulvasuojeluhankkeen yhteydessä
tilannetta, että alueella ei toteuteta uusia, tulvasuojelua edistäviä toimenpiteitä. Tulvasuojelu- ja
tulvantorjuntavalmiuksia kuitenkin

kehitettäisiin

suurtulvatyöryhmän

toimenpide-ehdotusten

mukaisesti.
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Lapin lääniin tulisi perustaa keskitetty tilapäisen tulvantorjuntakaluston varasto. Varastoon
koottaisiin tarpeeksi tulvaseinäkettä, tyhjiä hiekkasäkkejä, pumppuja, muovia, kevyitä veneitä ja
muuta kalustoa. Tilapäisiä tulvantorjuntarakenteita ja -kalustoa tulisi voida käyttää tulvatilanteessa
nopeasti. Kalustoa voidaan siirtää melko nopeasti esimerkiksi rekka-autolla. Massoja väliaikaisia
tulvavalleja varten tulisi varastoida.

Tulvantorjuntakaluston käytöstä sovitaan esimerkiksi niin, että varallaolosta huolehtivat
pelastusviranomaiset,

kaluston käytön

avustavista henkilöresursseista puolustusvoimat

ja

tulvantorjunnan toteuttamisen ohjaamisesta alueellinen ympäristökeskus. Kaluston käytöstä tulisi
pitää harjoituksia.

Uhanalaiset rakennukset tulee kartoittaa rekisteriksi, jossa olisi tiedot mm. rakennuksien
käyttötavoista, rakennuskorkeuksista, tiedot vaaraa aiheuttavien aineiden varastoista, sähköasemista
sekä muista ympäristölle tai terveydelle vaaraa aiheuttavista kohteista. Tällaista rekisteriä voidaan
käyttää

hyväksi

tulvantorjunnan

ja

pelastustoiminnan

käytännön

toteutuksessa.

Tulvantorjuntatoimista vastaavien viranomaisten pitäisi huolehtia myös siitä, että tulva-alueen
asukkailla on riittävät perustiedot tulvan varalle.

Suurtulvan sattuessa vahingot tulevat edelleenkin olemaan suuria. Joitakin vahinkoja voidaan
poistaa tai ainakin vähentää tilapäisillä tulvantorjuntarakenteilla (vallit, tulvaseinäkkeet ym.).
Viemäröinnin kehittämisellä (luukut ym.) voidaan estää ne vahingot, jotka aiheutuivat aiemmin
viemäröinnin kautta.
4.1.2.

Suojaaminen tulvapenkereillä

Rovaniemen keskustan alueella selkeästi tulvaherkintä aluetta ovat Saarenkylän ja Ylipään
kaupunginosat.

Hankkeelle

nimetty

työryhmä

nimesikin

alueet

tulvasuojelun

kannalta

erityiskohteeksi, jonne laaditaan alustavat tulvapengersuunnitelmat.

Saarenkylän ja Ylipään tulvapenkereet

Pengerlinjaukset Saarenkylän ja Ylipään alueille on tehty HQ1/250a -tulvavaarakartta tarkastelulla.
Penkereet on mitoitettu HQ1/250a tilanteeseen siten, että niihin on lisätty 0,4 metrin tulva- ja
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painumavara. Suunnitelma on tehty yleissuunnitelma tasoisesti. Teknisessä suunnittelussa on
käytetty lähtötietoina Rovaniemen kaupungin maastotietoaineistoa.

Kuvassa

26

on

esitetty Saarenkylän

ja

Ylipään

alueiden

korkeussuhteet

eri

värein

havainnollistettuna. Punertavat alueet kuvastavat korkeampia ja siniset matalampia maastonkohtia.
Korkeusväli tarkastelussa on N60 + 76,00–80,00 m. Alueen rajauksena on käytetty Kemijokea,
Saarenpudasta ja Valtatie 4:ää.

Kuva 26. Saarenkylän ja Ylipään alueiden korkeussuhteet värein havainnollistettuna.

Tulvapenkereet on suunniteltu rakennettavaksi moreenista harjaleveydeltään 1,5 metriä leveäksi.
Penkereiden ulkoluiskat tehdään kaltevuuteen 1:2 ja sisäluiskat kaltevuuteen 1:1,5. Arvioidut
massamäärät ovat kiintoteoreettisia. Periaatekuva penkereen poikkileikkauksesta on kuvassa 27.

Kuva 27. Tulvapenkereen poikkileikkauksen periaatekuva.
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Kemijoen ja Saarenputaan rantatörmien tulvapenkereet

Tulvavaarakartta tarkastelun perusteella Kemijoen rantatörmälle tulisi rakentaa 4 erillistä
tulvapengertä, VT4-tien ja Lammassaaren väliselle uomaosuudelle. Kemijoen puolelle tulevien
penkereiden yhteispituus olisi noin 1 340 metriä ja kiintoteoreettiset kokonaismassat noin 4 500 m3.

Saarenputaan rantatörmälle tulisi rakentaa 6 erillistä tulvapengertä, VT4-tien ja Saaren koulun
väliselle uomaosuudelle. Saarenputaan rantapenkereiden yhteispituus olisi noin 1 170 metriä ja
kiintoteoreettiset kokonaismassat noin 3 800 m3.

Taulukossa 15 on esitetty tulvapenkereiden harjakorkeudet, kiintoteoreettiset massat sekä pituudet.

Taulukko 15. Saarenkylän tulvapenkereet.

Tulva penkereet
Kemijoki penger 1
Kemijoki penger 2
Kemijoki penger 3
Kemijoki penger 4
Yhteensä
Saarenpudas1
Saarenpudas2
Saarenpudas3
Saarenpudas4
Saarenpudas5
Saarenpudas6
Yhteensä

Harjakorkeus Massat
(N43+)
(m3ktr)

Pituus
(m)

78,48
78,50
78,72
78,74

780
220
35
305
1340
85
130
295
215
430
15
1170

78,58
78,60
78,64
78,66
78,71
78,71

3409
464
21
532
4425
95
771
1744
660
502
3
3775

Kuvassa 28 on esitetty tulvavaarakartta tarkastelun pohjalta määritetyt Saarenputaan ja Kemijoen
rantatörmien tulvapenkereet. Suunnitelmakartat tulvapenkereistä ovat liitteenä 5.
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Kuva 28. Saarenputaan ja Kemijoen rantatörmien tulvapenkereet.

Yksityiskohtainen suunnitelma tulvapenkereistä vaatii tarkentavia maastomittauksia. Myös
putkitukset (sadevesi, vesijohto- ja viemärilinjat) tulee huomioida. Pengerlinjoille tulee tehdä
maaperätutkimukset (maatutkaukset ja painokairaukset).

Lapin ympäristökeskus on vuosien varrella toteuttanut tulvasuojelutöitä Lapissa rakentamalla
maapenkereitä ja tulvaseinärakenteita. Kuvan 29 esimerkissä kiinteistön tulvasuojaus on toteutettu
tulvaseinällä. Tulvaseinä voidaan rakentaa teräsponttia tai betonielementtejä käyttäen, jonka jälkeen
se verhoillaan esimerkiksi puumateriaalilla. Kuvassa 30 kiinteistö on suojattu moreenipenkereellä.
Kiinteistön sade- ja sulamisvesiä varten asennetaan penkereen läpi menevät purkuputket, jotka
varustetaan sulkutulpilla.
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Kuva 29. Simossa sijaitsevan kiinteistön tulvasuojaus tulvaseinällä (Saarijärvi 2007).

Kuva 30. Ivalossa sijaitsevan kiinteistön tulvasuojaus maisemoidulla moreenipenkereellä (Lapin
ympäristökeskus 2006).
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4.1.3.

Ruoppaus

Toukokuussa 2007 Lapin ympäristökeskus teetti Kemijoki Aquatic Technology Oy:llä
ruoppausselvityksen välille Valajaskoski–Ounaskosken yläpuoli. Tarkoituksena oli tarkastella joen
ruoppausvaikutuksia mahdollisessa suurtulvatilanteessa. Laskennat suoritettiin DYX 10 virtausmalliohjelmistolla ja mitoitusvirtaamana käytettiin HQ1/250a virtaamaa 5 100 m3/s.
Perkausvaihtoehtojen massat laskettiin suunnittelun yhteydessä ja suunnittelussa pyrittiin
optimoimaan perkausmassojen määrää. Työ ei sisältänyt kustannusarvion laatimista, koska alueilta
ei ollut saatavissa pohjatutkimustuloksia.

Suunniteltavien perkausten laajuus mitoitettiin noin jokijakson keskimääräisen poikkileikkausalan
suuruiseksi. Perkausten vaikutus jokijakson tulvavesipintaan laskettiin kullekin perkaukselle
erikseen ja myös perkausten yhteisvaikutus.

Tarkastelujaksolle mallinnettiin neljä seuraavanlaista perkausta:

Perkausten

-

Niskanperälle aikaisemmin tehdyn perkauksen jatkaminen alavirtaan

-

Viirinkankaalle Ulakadun kohdalle sijoittuva perkaus

-

Rantavitikalle Kenraalinmajan kohdalle sijoittuva perkaus

-

Ounaskosken perkaus.

lisäksi

ruoppausselvityksessä

virtauskanavan

vaikutuksia

arvioitiin

vedenkorkeuksiin

Puolentaipaleenkankaalle

HQ1/250a

virtaamalla.

kaivettavan

Perkauskohteet

ja

Puolentaipaleenkankaan kanava on esitetty kuvassa 31.

65

Kuva 31. Kemijoen laskennalliset perkauskohteet sekä Puolentaipaleenkankaan kanava.

Saadut tulokset

Seuraavaksi esitetään suunniteltujen perkausten rakenteelliset tiedot sekä teoreettiset vaikutukset
vedenkorkeuteen HQ1/250a virtaamatilanteessa.

Puolentaipaleenkankaan kanava I

Puolentaipaleenkankaan halki kaivetaan kanava, jonka pohjan taso on +65,00 m, leveys 20 m,
luiskat 1:2 ja pituus 2,70 km. Kanava alkaa jokikilometriltä (jkm) 109,100 ja päättyy jkm:lle
105,400. Taulukossa 16 on esitetty suunnitellun kanava I:n vaikutus vesipintakorkeuksiin.
Taulukko 16. Puolentaipaleenkankaan kanava I:n vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Kanava
kaivettu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,70
+78,37
+76,53

Vesipintakorkeuden
lasku cm
9
10
22

66

Puolentaipaleenkankaan kanava II

Puolentaipaleenkankaan halki kaivetaan kanava, jonka pohjan taso on + 68,00 m, leveys 20 m,
luiskat 1:2 ja pituus 2,70 km. Kanava alkaa jkm:ltä 109,100 ja päättyy jkm:lle 105,400. Taulukossa
17 on esitetty suunnitellun kanava II:n vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Taulukko 17. Puolentaipaleenkankaan kanava II:n vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Kanava
kaivettu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,74
+78,41
+76,63

Vesipintakorkeuden
lasku cm
5
6
12

Pahtajan kapeikon perkaus

Pahtajan kohdalla aiemmin suoritettua joen perkausta jatketaan välille 105,500 - 107,050 jkm.
Perkauksessa pohja on tasossa +58,50 ja pohjan leveys 30 m. Alkuperäinen aktiivisen virtauksen
poikkipinta-ala kasvaa entisestä 1 800–2 300 m2:stä noin 2 000–2 500 m2:iin ja massoja kertyy 323
000 m3. Taulukossa 18 on esitetty Pahtajan kapeikon perkauksen vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Taulukko 18. Pahtajan kapeikon perkauksen vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Joki
perattu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,76
+78,43
+76,67

Vesipintakorkeuden
lasku cm
3
4
8

Ulakadun kohdan perkaus

Viirinkankaalla Ulakadun kohdalla joki perataan väliltä 113,130–113,890 jkm. Alkuperäinen
aktiivisen virtauksen poikkipinta-ala pyritään saamaan saman suuruiseksi jokialueen ylä- ja
alapuolen kanssa. Tällöin virtauksen poikkipinta-ala kasvaa entisestä 1 700–1 800 m2:stä noin 3 000
m2:iin ja massoja kertyy 603 000 m3. Taulukossa 19 on esitetty Ulakadun kohdan perkauksen
vaikutus vesipintakorkeuksiin.
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Taulukko 19. Ulakadun kohdan perkauksen vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä jkm 118

Nykyinen
tilanne

Joki
perattu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,72
+78,39
+76,57

Vesipintakorkeuden
lasku cm
7
8
18

Kenraalinmajan kohdan perkaus

Rantavitikalla Kenraalinmajan kohdalla joki perataan väliltä 115,140–115,960 jkm. Alkuperäinen
aktiivisen virtauksen poikkipinta-ala pyritään saamaan samansuuruiseksi jokialueen ylä- ja
alapuolen kanssa. Tällöin virtauksen poikkipinta-ala kasvaa entisestä 1 700–1 800 m2:stä noin 2
700–2 800 m2:iin ja massoja kertyy 525 000 m3. Taulukossa 20 on esitetty Kenraalinmajan kohdan
perkauksen vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Taulukko 20. Kenraalinmajan kohdan perkauksen vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Joki
perattu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,72
+78,39
+76,57

Vesipintakorkeuden
lasku cm
7
8
18

Ounaskosken perkaus

Ounaskoskea perataan väliltä 118,570–119,720 jkm. Alkuperäinen aktiivisen virtauksen
poikkipinta-ala pyritään saamaan samansuuruiseksi jokialueen ylä- ja alapuolen kanssa. Tällöin
virtauksen poikkipinta-ala kasvaa entisestä 1 550–2 300 m2:stä noin 1 900–2 400 m2:iin ja massoja
kertyy

178

000

m 3.

Taulukossa

21

on

esitetty

Ounaskosken

perkauksen

vaikutus

vesipintakorkeuksiin.
Taulukko 21. Ounaskosken perkauksen vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Joki
perattu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,44
+78,08
+76,75

Vesipintakorkeuden
lasku cm
36
39
0
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Perkausten yhteisvaikutus

Pahtajan kapeikko, Ulakadun ja Kenraalinmajan kohta ja Ounaskoski perataan edellä kuvatulla
tavalla. Massoja kertyy yhteensä 1 629 000 m3. Taulukossa 22 on esitetty perkauksen
yhteisvaikutus vesipintakorkeuksiin.
Taulukko 22. Perkausten yhteisvaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Joki
perattu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,03
+77,68
+76,11

Vesipintakorkeuden
lasku cm
76
79
64

Suunnitelluista perkauksista on nähtävissä, että vaikutus vesipintakorkeuksiin jää varsin pieneksi
huomioonottaen teoreettiset massamäärät. Kemijoki Aquatic Technology Oy:n Rovaniemen
kaupungin tulvasuojeluperkaukset -raportti on liitteenä 6.
4.1.4.

Säännöstelymuutokset

Kemijärvi

Kuten aiemmin on jo todettu, tulvantorjunta Kemijoen vesistössä pohjautuu paljolti Kemijärven
altaan täyttämiseen ja jopa ylittämiseen. Kemijärven täyttäminen pyritään suorittamaan siten, että
Kemijoen ja Ounasjoen tulvahuiput eivät sattuisi samanaikaisesti Rovaniemen kohdalle.
Kemijärven altaan tilavuus on kuitenkin niin pieni, ettei suurimpia virtaamia voida parhaimmillaankin leikata kuin

muutaman päivän ajan. Säännöstelymuutosten suurimmat hyödyt

saavutettaisiin Kemijärven allastilavuuden kasvattamisella ja kevätaikaisen säännöstelyn ylärajan
nostamisella. Tällöin tulva-aikaisia huippuvirtaamia voitaisiin leikata entistä suuremmin.
Pahimmissa tulvatilanteissa on haettu Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta lupa Kemijärven
säännöstelyn ylärajan tilapäiseksi ylittämiseksi. Ylitys on saanut olla suuruudeltaan eri vuosina 75
cm tai 85 cm. Lisäksi luvissa on ollut lupa juoksuttaa vettä alkuperäisestä luvasta poikkeavia
määriä. Säännöstelyn yläraja Kemijärvellä on N43 + 149,00 m. Pöyliöjärven patojen tiiviin osan
alin ylätaso on korkeudella N43 + 149,80 m, johon korkeuteen vesi voidaan lyhytaikaisesti nostaa.
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Valajaskoski

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä 15.11.1963 todetaan: "Padotuskorkeus voimalaitospadon
luona

vaihtelee

Kemijoessa

virtaavien

vesimäärien

mukaan

siten,

että

vedenkorkeus

Kirkonjyrhämässä on tulva-aikaa lukuun ottamatta enintään korkeudella N43 + 74,00 m. Tulvan
aikana pidetään vedenpinta Kirkonjyrhämässä korkeudella N43 + 74,00 m niin kauan, kunnes
virtaama tällä kohdalla on 2 400 m3/s, jolloin vedenkorkeus luonnontilassa on ollut noin N43 +
74,00 m. Tämän jälkeen saa vedenpinta Kirkonjyrhämässä nousta luonnontilassa vallinneita
tulvavedenkorkeuksia noudattaen."

Kemijoen Kirkonjyrhämän säännöstelyn muuttaminen siten, että yläraja N43 + 74,00 m voitaisiin
ylittää jo Valajaisen virtaaman ollessa alle 2 400 m3/s, helpottaisi tulva-aikaisen jäänlähtötilanteen
hallintaa. Kun uomassa säilyisi riittävä vedenkorkeus myös Valajaisen yläpuolisella osuudella, eivät
jäätelit kiinnittyisi pohjaan niin herkästi ja jääpatoriski pienenisi. Jos säännöstelymuutosta lähdetään
hakemaan, tulee tästä aiheutuvat vaikutukset selvittää. Muutos voi vaikuttaa joihinkin vanhoihin
rakennuksiin siten, että ne kärsivät useampina vuosina kastumisesta. Uudemmat säännöstelyn
jälkeen rakennetut rakennukset on rakennettu sellaiselle korkeudelle, että vaikutuksia ei ole.
4.1.5.

Toimenpiteet valuma-alueella

Tulvasuojelualtaat

Tulvasuojelualtaalla tarkoitetaan allasta, johon suuren tulvan uhatessa varastoidaan vettä
alapuolisen infrastruktuurin suojelemiseksi. Lapin ympäristökeskus on tilannut Kemijoki Aquatic
Technology Oy:ltä selvityksen Ounasjoen tulvasuojelualtaiden käyttömahdollisuuksista Kittilän
yläpuolisella valuma-alueella. Suunniteltavia altaita on kaksi, joista ensimmäinen sijaitsee Loukisen
valuma-alueella ja toinen sijaitsee Syvä-Tepastojoen valuma-alueella. Tulvasuojelualtaat on
suunniteltu ns. kuiva-altaiksi. Altaiden varastointitilavuutta käytetään vain tulvahuipuista
aiheutuvien virtaamien pienentämisiin. Muina vuodenaikoina allasalueet ovat luonnonmukaisessa
tilassa.

Tulvasuojelualtaisiin

liittyvä

selvitys

kuuluu

maa-

ja

metsätalousministeriön

ja

Lapin

ympäristökeskuksen tulossopimukseen vuosille 2006–2007. Suurtulvatyöryhmä (Timonen ym.
2003) esitti 15.4.2003 loppuraportissaan yhdeksi toimenpide-ehdotukseksi mahdollisuuksia
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vähentää tulvariskiä valuma-alueilla tehtävin toimenpitein. Tulva-altaiden käytön selvittäminen
suurtulvien ehkäisyssä sisältyy myös tulevaan tulvadirektiiviin.

Ounasjoen tulvasuojeluallas -raportissa selvitetään Ounasjoen tulvaa alentavien tulvasuojelualtaiden
vaikutusta vedenkorkeuksiin Sirkassa, Kittilässä ja Kaukosessa kolmella eri tulvavirtaamalla.
Virtaamaksi on valittu mm. kevään 2005 huippuvirtaama, joka aiheutti Kittilän kirkonkylässä suuria
tulvavahinkoja.

Raportissa tarkastellaan myös altaiden vaikutusta Rovaniemellä suurella tulvatilanteella.
Alustavassa selvityksessä altaiden laskennallinen yhteisvaikutus Rovaniemen vedenkorkeuksiin
olisi HQ1/250a virtaamilla noin 0,4 metriä. Raportti sisältää piirustukset altaiden ja patorakenteiden
sijainnista, kustannusarviolaskennat, hydrografit altaiden vaikutuksista eri vaihtoehdoilla,
hydrografit altaiden täyttymisestä ja numeeriset laskennat taulukkomuodossa. Raportti antaa
yleissuunnitelmatasolla hyvät lähtökohdat tarkemmalle hankesuunnitelmalle.

Voimataloudelliset säännöstelyhankkeet valuma-alueella

Vuonna 1974 julkistettiin suunnitelmat Ounasjoen valjastamiseksi ja Vuotoksen tekoaltaan
rakentamiseksi. Suunnitelmat kuuluivat Kemijoki Oy:n valmistelemaan Kemijoen rakentamisen
kokonaispakettiin (Suopajärvi 2001). Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelman (Vesihallitus
1980b) mukaan Ounasjoen vesivoiman rakentamissuunnitelmat käsittivät pääuomaan rakennettavat
11 voimalaitosta sekä Meltausjokeen rakennettavan voimalaitoksen, jonka säännöstelypato olisi
toiminut samalla yläpuolelle suunnitellun Meltauksen tekojärven patona. Ounasjoen säännöstelyä
silmälläpitäen pääuomaan tutkittiin useita vaihtoehtoisia allasmahdollisuuksia, joista Tepaston allas
sisällytettiin viimeisimpiin suunnitelmiin. Suunnitellun Tepaston tekojärven pinta-ala ylärajalla N43
+ 230,50 m olisi ollut 84 km2 ja nettotilavuus 830 miljoonaa m3. Meltauksen tekojärven
säännöstelypato oli suunniteltu rakennettavaksi Meltausjokeen noin 20 kilometriä jokisuulta.
Meltauksen altaan pinta-ala ylärajalla N43 + 177,50 m olisi ollut 37 km2 ja nettotilavuus 360
miljoonaa m3.

Vuotoksen rakentamisen vaikutus Rovaniemen tulvakorkeuksiin

Suunnitellun Vuotoksen tekojärven päätarkoitus olisi Kemijoen ohijuoksutettavien tulvavesien
varastoiminen tekojärveen ja hyväksikäyttö voimalaitoksissa kulutushuippujen aikana. Lisäksi
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vesien varastointi vähentäisi ratkaisevasti Kemijärven tulvauhkaa kevättulvan aikana ja poistaisi
Kemijoen jääpatotulvat Pelkosenniemen ja Kemijärven väliltä lähes kokonaan. Tulvat pääuomassa
vähenisivät ja pienimmät virtaamat suurenisivat. Tekojärvi parantaisi ensi sijassa jo valmiiden
voimalaitosten tuottoa. Tekojärven ja jokiuoman putousero hyödynnettäisiin Vuotoksen
voimalaitoksella.

Talviajan

lisääntyvä

virtaama

parantaisi

suunniteltujen

lisäkoneiden

kannattavuutta Kemijoen pääuoman laitoksissa.

Suunnitellulla Vuotoksen altaalla olisi merkittävä vaikutus Kemijoen vesistön ja erityisesti
Rovaniemen alueen tulvasuojeluun ja siihen liittyvään patoturvallisuuteen etenkin runsaslumisina
keväinä. Kemijoen vesistön tulvista ja niiden aiheuttamista suurista vahingoista on saatu tietoa
lokakuussa 2000 julkaistussa Suurtulvaselvityksessä. Ilmaston muuttuessa Kemijoen vesistön suuria
vahinkoja

aiheuttavat

kevättulvat

pahenevat

mahdollisesti

vielä

nykyisestäänkin.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevien uusimpien tietojen mukaan lämpeneminen ja
talvisateiden lisääntyminen saattavat joinakin vuosina kasvattaa kevättulvia etenkin PohjoisSuomessa, jolloin lumen vesiarvo ja kevättulva ovat normaalia suuremmat (Carter 2007).
Lähimpien vuosikymmenien aikana on syytä varautua sekä suurten lumikuormien että suurten
kevättulvien riskiin Pohjois-Suomessa. Keskimäärin kerran 250 vuodessa sattuvassa tulvatilanteessa
vedenkorkeus nousisi Kemijoella paikoin viitisen metriä keskimääräiseen vedenkorkeuteen
verrattuna.
Vuonna 1994 tehdyn Vuotos – esitteen mukaan tekoaltaan rakentamisen myötä Kemijoen virtaamaa
voitaisiin pienentää 10 päivän suurtulvan aikana esimerkiksi Rovaniemen kohdalla 1 000 m3/s,
mikä vastaisi noin yhden metrin laskua vesipinnassa. (Vuotos: Perustiedot 1994.)

Suunnitellusta Vuotoksesta on voimassa Korkeimman hallinto-oikeuden 18.12.2002 antama päätös,
jolla se hylkäsi Kemijoki Oy:n Vuotos-hanketta koskeneen valituksen. Päätöksessään KHO ei
muuttanut valituksen kohteena ollutta Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä, jolla kumottiin PohjoisSuomen vesioikeuden hankkeelle vuonna 2000 myöntämä rakentamislupa. Vaasan hallinto-oikeus
perusteli

kielteistä

päätöstään

vesilain

2

luvun

5

§:n

mukaisella

ehdottomalla

luvanmyöntämisesteellä.
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4.1.6.

Tilapäiset tulvasuojelurakenteet

Tilapäisillä nopeasti pystytettävillä tulvasuojelurakenteilla on käyttökohteita etenkin jokivesistöissä.
Vähäjärvisillä vesistöalueilla virtaaman nousu on tyypillisesti nopeampi ja voimakkaampi kuin
runsasjärvisillä alueilla.

Uudenmaan ympäristökeskus (Suhonen & Rantakokko 2006) on julkaissut raportin Tilapäiset
tulvasuojelurakenteet - Selvitys tarjolla olevista vaihtoehdoista. Raporttia varten tilapäisten
tulvasuojelurakenteiden käyttökokemusten selvittämiseksi tehtiin vuodenvaihteessa 2006 kysely,
jossa haastateltiin alueellisten ympäristökeskusten tulva-asioiden parissa työskenteleviä henkilöitä.
Kyselyn perusteella kokemuksia tilapäisistä tulvasuojelurakenteista on ollut melko vähän,
käytännössä vain maa-aineksesta tai hiekkasäkeistä rakennetuista suojavalleista. Lapissa on lisäksi
suojattu yksittäisiä taloja kasaamalla hiekkaa rakennuksen seinustalle nostetun muovin päälle.

Eräillä vahinkokohteilla tulviin on varauduttu varta vasten suunnitelluilla nopeasti pystytettävillä
suojarakenteilla. Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueilla on tietyille
kohteilla tehty valmiiksi tulvaseinämän perustukset, jolloin tulvatilanteen sattuessa kyetään
perustusten

varaan

asentamaan

nopeasti

pystytuet

ja

puiset

settilankut.

Kiinteitä

tulvasuojelupenkereitä käytettäessä voidaan esimerkiksi maisemallisten syiden vuoksi jättää
rakennusten kohdille aukkoja. Tulvatilanteessa aukot on helppo täyttää väliaikaisesti hiekalla tai
hiekkasäkeillä. Tätä menetelmä on käytetty muuan muassa Pohjois-Pohjanmaalla. Lapin
ympäristökeskuksen alueella Rovaniemellä on varauduttu suojaamaan tiedekeskus Arktikum
rakentamalla tulvatilanteessa rakennuksen ympärille pressuilla tiivistettävä elementtiseinä.
(Suhonen & Rantakokko 2006.)

Tilapäisien rakenteiden käyttäminen tulvavahinkojen torjumisessa edellyttää riittävän tiiviin ja
tarpeeksi korkean rakenteen pystyttämistä. Vedenpitävyyttä voidaan varmistaa erillisellä
muovikalvolla tai muulla vastaavalla vesieristeellä. Rakenteessa tulee myös huomioida, että se
kestää

vedenpaineen

aiheuttamaa

rasitusta

kaatumatta,

liukumatta

ja

murtumatta.

Suojausmenetelmien valinta- ja vertailuperusteina voivat olla mm. kustannukset, tulvasuojauksen
pystyttämisen vaatima tila, tarvittava työvoima ja kalusto, käytetyn materiaalin saatavuus ja
varastointimahdollisuudet sekä maaperän kantavuus ja maastonmuodot. Kun on kyseessä nopeasti
nouseva tulvatilanne, muodostuu olennaiseksi myös rakenteen pystyttämiseen tarvittava aika.
Varsinaisen tulvasuojelurakenteen lisäksi voidaan olosuhteiden mukaan tarvita muitakin välineitä.
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Esimerkiksi jos rakenteen vakavuus perustuu vedenpaineeseen, saatetaan etenkin kovalla tuulella
tarvita lisäankkurointia tai -painoja pitämään rakenne paikoillaan ennen vedenpinnan nousua.
(Suhonen & Rantakokko 2006.)

Käytettäessä tulvasuojelurakenteita rakennusten suojaamiseen on oleellista, etteivät maaperän ja
rakenteen kautta tulevat suoto- ja vuotovedet pääse suojattavan rakennuksen perustuksiin saakka.
Tätä voidaan ehkäistä ulottamalla suojausrakenteen vesieristeenä toimivan muovikalvon helma
tarpeeksi pitkälle vesipaineen puolelle. Muovin reunalle tulee laittaa painoksi esim. hiekkasäkkejä,
jotta nouseva tulvavesi ei pääse vesieristeen alle. Maan vedenläpäisevyys taas riippuu mm. maan
huokoisuudesta ja raekoostumuksesta. Vedenläpäisevyys lisääntyy yleensä raekoon kasvaessa.
Savella ja hiesulla on huono vedenläpäisevyys, kun taas soran ja hiekan läpi vesi suotautuu
nopeasti. Maaperän vedenjohtokykyyn vaikuttaa lisäksi muun muassa sen vesipitoisuus.
Vedenläpäisevyys on suurimmillaan täysin kyllästyneessä maassa ja vastaavasti pienenee maaperän
kuivuessa. (Suhonen & Rantakokko 2006.)

Suojattavalla alueella täytyy huolehtia myös tulevien hulevesien sekä suoto- ja vuotovesien
poistamisesta. Työhön on varattava riittävästi pumppauskalustoa. Tulvatilanteessa sähkönjakelu voi
häiriintyä, joten varmin ratkaisu on käyttää polttomoottoripumppuja tai varautua sähkökatkoksiin
aggregaateilla. Suojavallin ali kulkevat putket ja muut läpiviennit tulee myös kartoittaa sekä
tarvittaessa sulkea, jotta tulvavesi ei pääse tulvasuojauksen sisäpuolelle. Jos putkia ei pystytä
sulkemaan, on huolehdittava suojauksen sisäpuolelle jäävien viemärikansien tiivistämisestä.
Suojavallin ali kulkevien putkien sulkeminen on tärkeää ennen kaikkea siksi, ettei suotovesien
määrä kasvaisi hallitsemattomaksi. Tilapäistenkin suojarakenteiden käyttö tuleekin suunnitella jo
ennakolta ja varustaa tarvittaessa erilaiset purkuputket sulku- tai takaiskuventtiileillä. (Suhonen &
Rantakokko 2006.)

Seuraavaksi on esitelty raportissa esitetyistä tulvasuojelurakenteista Suomessa yleisimmin
käytetyistä

ratkaisuista

tulvasuojelurakenteet-

perinteinen

raportista

on

maavalli
saatavana

sekä
sähköinen

hiekkasäkkivallit.
versio

Tilapäiset

verkko-osoitteessa

www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=54956&lan=FI.
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Perinteinen maavalli

Vallin rakentamiseen kohteen ympärille on varattava sopivaa kalustoa ja rakenteeseen soveltuvaa
maa-ainesta. Suojaukseen käytettävän maa-aineksen tulee olla mahdollisimman huonosti vettä
läpäisevää. Maaperän huono kantavuus tai lähelle jokea rakennettaessa uoman reunan sortumavaara
asettavat rajoituksia maapenkereen käytölle. Tulvan jälkeisen siivouksen helpottamiseksi voidaan
suojauspenger rakentaa paksun muovikelmun päälle. Muovi toimii samalla vesieristeenä ja
vähentää tulvaveden suotautumista penkereen ali. (Suhonen & Rantakokko 2006.)

Hiekkasäkkivalli

Hiekkasäkkejä voidaan käyttää tulvasuojaamiseen erityisesti silloin, kun työskentelyolosuhteet eivät
sovellu työkoneiden käyttöön esimerkiksi tilan puutteen vuoksi. Hiekkasäkeistä voidaan helposti
rakentaa tulvavalli myös epätasaiseen maastoon. Säkit täytetään hienolla hiekalla noin 2/3
tilavuuteen, jotta ne muotoutuisivat mahdollisimman tiiviisti toisiaan ja maanpintaa vasten. Veden
läpisuotautumisen estämiseksi rakenne tulee tiivistää muovilla. Hiekkasäkkivallia vasten voidaan
asettaa esimerkiksi vanerilevyjä, joiden päälle muovi levitetään. Levyt tasoittavat vallissa
mahdollisesti olevia epätasaisuuksia, eikä muovi repeä vedenpaineen vaikutuksesta niin helposti.
Kuvassa 32 on esimerkki muovilla tiivistetystä, hiekkasäkeistä tehdystä suojavallista. (Suhonen &
Rantakokko 2006.)
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Kuva 32. Muovilla tiivistetty suojavalli hiekkasäkeistä (Suhonen & Rantakokko 2006).

Suurhiekkasäkit

Tavallisten pienten hiekkasäkkien vaihtoehtona voidaan käyttää myös suuria hiekalla tai muulla
maa-aineksella

täytettäviä

säkkejä.

Suurhiekkasäkkien

etuna

pienempiin

verrattuna

on

tulvasuojauksen pystyttämisen nopeus ja mahdollisuus käyttää pyöräkuormaajaa tai muuta
vastaavaa konetta säkkien täyttöön ja liikutteluun. Kuvissa 32 ja 33 on esitetty Alfa-Bag suurhiekkasäkkien täyttöä erityisen täyttökehikon avulla. Isoista elementeistä koostuva seinä on
myös tukevampi ja kestää paremmin virtauksen tai aallokon aiheuttamaa rasitusta. Toisaalta isot
säkit eivät ole yhtä joustavia kuin tavalliset hiekkasäkit, jolloin epätasaisessa maastossa tai
tulvamuurin päädyissä voidaankin joutua käyttämään suurhiekkasäkkien lisäksi tavallisia
hiekkasäkkejä. Suursäkkien tiiviys riippuu käytettyjen säkkien materiaalista ja täyteaineesta.
Joissain malleissa säkkien välisten saumojen tiiviys on varmistettu kiinnitysmekanismeilla, joilla
yksittäiset säkit kiinnitetään toisiinsa. Vaihtoehtoisesti tiiviyden varmistamiseksi voidaan käyttää
myös erillistä muovia. (Suhonen & Rantakokko 2006.)
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Kuvat 33 ja 34. Alfa-Bag -suursäkkien täyttö täyttökehikon avulla (Laasanen 2007).

Helsingin kaupungin tulvantorjuntaryhmä järjesti elokuussa 2006 kenttäkokeen tilapäisistä ja
nopeasti rakennettavista tulvarakenteista. Testit kestivät viikon, jonka aikana testattiin erilaisia
tulvarakenteita

ja

niiden

variaatioita.

Rakenteina

käytettiin

paperi-

ja

pahvipaaleja,

puolustusvoimien käyttämiä suursäkkejä, pieniä muovisia säkkejä sekä perinteisiä juuttisäkkejä.
Tiivistämiseen käytettiin tavallista rakennusmuovia paksuudeltaan 0,2 mm. Hiekkasäkeissä käytetty
hiekka oli raekooltaan 0–4 mm (hiekkalaatikkohiekkaa) ja 1–5,6 mm (hiekoitussepeliä). Kokeet
tehtiin materiaaleilla ja työkoneilla, jotka Helsingissä ovat jokapäiväisessä käytössä ja siten nopeasti
saatavissa tulvantorjuntatyöhön. (Joensuu 2007.)

Kenttäkokeissa havaittiin, että tulvamuurin materiaalilla ei ole kovin suurta merkitystä, koska
rakenteiden tiivistämiseen on joka tapauksessa käytettävä muovikalvoa. Käytettävän materiaalin
massan on vain pysyttävä paikoillaan veden painetta vastaan. Testatuista vaihtoehdoista paperipaali
ja suurhiekkasäkit täyttivät tuon ehdon. (Joensuu 2007.)

4.1.7.

Muutostyöt padottaviin rakenteisiin

Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa sijaitseva Saarenkylän alue on erittäin tulvaherkkää
aluetta. Tulvan noustessa aiheutuu merkittäviä vahinkoja Saarenputaan kautta tulva-alueelle
purkautuvasta vedestä. Mikäli Saarenpudas voitaisiin sulkea tulvan ajaksi molemmista päistä,
estettäisiin tulvaveden tulo Kemi- ja Ounasjoesta Saarenputaaseen ja rajoitettaisiin putaan kautta
syntyviä vahinkoja. Sulkeminen voisi tapahtua esimerkiksi siltoihin rakennettavilla settipadoilla.
Patojen yhteydessä voitaisiin käyttää esimerkiksi liikuteltavia suurtehopumppuja putaan valumaalueelta tulevan sekä mahdollisesti patojen läpi suotautuvan veden poistamiseen. Putaaseen tulevan
valuma-alueen koko on karttatarkastelun perusteella noin 13 km2. Kaiteran (1949) mukaan
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määritelty kevään keskiylivirtaama MHQ olisi noin 2,5 m3/s, joten pumppujen tehon tulisi vastata
vähintään tuota virtaamaa. Pumppujen käytössä on huomioitava, ettei pumppausveden johtamisesta
muodostu estettä liikenteelle. Kuvassa 35 on vuoden 1993 kevään tulva-aikainen tilanne
Saarenputaan sillalta.

Kuva 35. Saarenputaan silta Kemijoen puoleinen lähtöhaara. Kuvassa vuoden 1993 tulva-aikainen tilanne
(Jänkälä 1993).

Lapin ympäristökeskus on talvella 2007 hankkinut Tiehallinnolta suunnitelmapiirustukset
Saarenputaan silloista. Saarenputaan sulkeminen voisi esimerkiksi tapahtua Putaan (vanha E4) ja
Saarenputaan sillan sulkemisella settipatojärjestelyin. Saarenputaan sillan vapaa-aukon leveys on 9
metriä ja korkeus noin 6,5 metriä. Putaan sillan vapaa-aukon leveys on 12 metriä ja korkeus noin
6,7 metriä. Kuvassa 36 on esitetty siltojen sijaintipaikat ja kuvissa 36 ja 37 Saarenputaan ja Putaan
siltojen suunnitelmapiirustukset.
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Kuva 36. Saarenputaan ja Putaan siltojen sijainnit seutukartalla.

Kuva 37. Saarenputaan silta (Saarenkylä – Sierilä) (Tiehallinto, 2007).
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Kuva 38. Putaan silta (vanha E4, Rovaniemi – Sodankylä) (Tiehallinto, 2007).

Settipatoja käytetään pieninä säännöstelypatoina, mutta niiden tärkein käyttöalue on patoaukkojen
varasulkulaitteina. Teräs- ja teräsbetoniseteillä pystytään sulkemaan varsin leveitä aukkoja
suuriakin vedenpaineita vastaan. Puisten settipalkkien liikuttelu tapahtuu käsin, raskaampien teräsja teräsbetonisettien liikkuvilla nostureilla tai tarkoitusta varten suunnitelluilla nostolaitteilla.
(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 1968.) Settipadolle on rakennettava pohjakynnys, joka
voidaan tehdä esimerkiksi teräsbetonielementistä.

4.1.8.

Muut toimenpiteet

Rovaniemen kaupungin (Tiermas 2007) antamien tietojen mukaan operatiivinen tulvansuojelu
lähtee liikkeelle Citymarketin pumpun käynnistämisellä, kun vesipinta nousee tasolle +75,00.
Ennen pumppujen käynnistystä suljetaan tulvaluukut. Sähköpääkeskukset tulee varata seuraaville
pumppaamoille:
-

Katajatien pumppaamo

-

Lankkutien ja Pulkamontien risteyksen pumppaamo

-

Halvarinranta notko

-

Pannunkorva kaivosta yli.

Suljettavat tulvaluukut:
-

Mätyvitikka kantatien alitus

-

Halvarinranta rumpu

-

Puikuojantien rumpu
80

-

Saarenala-asteen rumpu

-

Rautatiesillan sivuojan rumpu

-

Viirintienpää laskuoja

-

Vitikanpään 2 kpl tulvaluukkua tien Ounasjoen puolella.

Suljettavat sadevesiputket:
-

Sumatien purkuputki, sulku Sumatiellä

-

Näsmäntien purkuputki (kaukolämpö)

-

Kulpintörmä purkuputki (kaukolämpö)

-

Vornasen kaupan vierestä johtava tielaitoksen purkuputki

-

Saarenkylän kentältä laskeva vanha purkuputki. Suutarintien päästä ei ole
sulkua, vaan putki on suljettu kaivosta

-

Pannunkorvan sulkuventtiili

-

Saarenpuiston purkuputki suljetaan ennen tulvan nousua tulppaamalla
putkenpää

-

Rantapellontien purkuputki suljetaan ennen tulvan nousua tulppaamalla
putkenpää.

Viemäriverkoston kaivojen suojaaminen aloitetaan Vitikanpäästä ja Kulpintörmältä. Vitikanpään
jätevesipumppaamo joudutaan tarvittaessa pysäyttämään, kun vesi nousee tienpinnan tasolle.

Rovaniemen kaupungin toimittamien tulvasuojelukohteiden sijaintikartta on liitteenä 4.
Tulvasuojelukohteista on tehty kohdekorttilomakkeet, joissa on selitetty yksityiskohtaisemmin
kohteissa suoritettavat työt. Kohdekorttilomakkeet ovat liitteenä 7.

Rovaniemen kaupunki on keväällä 2008 kartoittanut tulvantorjuntakohteita Saarenkylässä (Tiermas
& Jänkälä 2008). Kartoituksen yhteydessä todettiin, että kaupungin suojausmateriaali tilanne suuren
tulvan varalle on varsin huono. Rovaniemen kaupungin laskelmien mukaan suurtulvan varalle tulisi
olla suojausmateriaalia seuraavasti:
-

hiekkasäkkejä 30 000 kpl

-

suursäkkejä 2 000 kpl

-

rakennusmuovia vahva 1 000 m (1 rulla = 20 m x 3 m)

-

sadevesi/viemäriverkoston tulppia eri kokoja 100 kpl

-

tehopumppuja 15 kpl
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-

aggregaatteja / työmaakeskuksia 15 kpl

-

jatkoroikkia 15 kpl

-

sekä

lapioita,

ilmastointiteippiä,

nitojia,

rimaa,

nauloja,

veneitä,

kumisaappaita, kahluusaappaita.

5. Yhteenveto toimintakeinoista suurtulvien varalle
Nollavaihtoehdossa eli nykytilanteen jatkuessa ei alueelle tehdä tulvansuojelullisia rakenteellisia
ratkaisuja, vaan pyritään kehittämään ja tehostamaan olemassa olevia keinoja. Tulvasuojelu- ja
tulvantorjuntavalmiuksia tulee kehittää suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten mukaisesti.
Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita tulee varata riittävästi ja sopivat moreeninottopaikat väliaikaisiin
pengerrakenteisiin on kartoitettava, jotta suojaustyöt sujuvat mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti.

Suurtulvatilanteeseen

on

laadittava

varautumissuunnitelma,

jossa

annetaan

yksityiskohtaiset ohjeet kriittisimpien alueiden suojauksesta sekä toimintatavoista. Yhteistyötä eri
tulvatoimijoiden välillä voitaisiin lisätä. Rovaniemen kaupungin ja tiehallinnon tulevissa
tienparannushankkeissa tulisi huomioida tulvasuojelullisesti merkittävät tien korotustarpeet.

Kiinteät tulvapenkereet tulisi rakentaa paikoille, joihin niille on selkeää tarvetta. Suojaukset tulisi
tehdä pysyviksi ainakin sellaisille kohteille, joissa työt ovat lähes jokakeväisiä. Rovaniemen
kaupungin tulisi kartoittaa tarpeet kohteille, joissa joudutaan usein tekemään väliaikaisia penkereitä.
Saarenkylälle tulisi tehdä tarkempi suunnitelma tulvapenkereiden rakentamiselle.

Kemijoen ruoppausten vaikutukset vedenkorkeuksiin olivat Kemijoki Aquatic Technology Oy:n
(Rovaniemen kaupungin tulvasuojeluperkaukset 2007) mukaan varsin pienet ruopattaviin
massamääriin

nähden.

Suurin

lasku

kriittisimmällä

Saarenkylän

alueella

saavutettaisiin

Ounaskosken ruoppaamisella. Ounaskosken pohjamateriaali on oletettavasti karkeaa kiviainesta ja
kalliota, joten ruoppauskustannukset voisivat nousta erittäin korkeiksi. Lisäksi ruoppauksen
mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset Jätkänkynttilän sillan ja Ounaskosken rautatiesillan
rakenteisiin olisi tässä vaihtoehdossa tutkittava perusteellisesti.

Säännöstelymuutosten

suurimmat

hyödyt

saavutettaisiin

Kemijärven

allastilavuuden

kasvattamisella ja kevätaikaisen säännöstelyn ylärajan nostamisella. Tällöin tulva-aikaisia
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huippuvirtaamia voitaisiin leikata entistä suuremmin. Kemijoen Valajaisen säännöstelyn
muuttaminen siten, että Kirkonjyrhämän yläraja N43 + 74,00 m voitaisiin ylittää jo virtaaman ollessa
alle 2 400 m3/s, helpottaisi tulva-aikaisen jäänlähtötilanteen hallintaa. Kun uomassa säilyisi riittävä
vedenkorkeus myös Valajaisen yläpuolisella osuudella, eivät jäätelit kiinnittyisi pohjaan niin
herkästi ja jääpatoriski pienenisi huomattavasti.

Valuma-alueella

tehtävistä

toimenpiteistä

vesistöalueelle rakennettavat
Tepastojokeen

on

tehty

pidätysaltaat.

alustava

kysymykseen

tulisivat

Ounasjoen sivuhaarojen

tulva-allasselvitys.

Tulva-altaat

lähinnä

yläpuoliselle

Loukiseen ja Syvätoimisivat

Ounasjoen

huippuvirtaamien leikkaajina, ja niiden vaikutus korostuisi lähinnä Kittilän kirkonkylän
tulvasuojelussa. Rovaniemen tulvavedenkorkeuksiin altaiden laskennallinen vaikutus HQ1/250a
tilanteessa olisi Lainaan kohdalla –36 cm. Kemijoelle rakennettavista altaista on jälleen viime
aikoina esille noussut Vuotos. Suunnitellusta Vuotoksesta on voimassa Korkeimman hallintooikeuden 18.12.2002 vahvistama Vaasan hallinto-oikeuden päätös, jolla kumottiin Pohjois-Suomen
vesioikeuden hankkeelle vuonna 2000 myöntämä rakentamislupa. Valuma-alueille suunniteltavien
pidätysaltaiden tulisi olla erittäin suuria varastotilavuudeltaan, jotta niillä pystyttäisiin merkittävästi
vaikuttamaan tulvakorkeuksiin.

Tilapäisistä tulvasuojelurakenteista Rovaniemen alueelle kävisivät parhaiten epätasaiseen maastoon
soveltuvat perinteinen maavalli sekä hiekkasäkkivallit. Rovaniemen alueelle tulisi tehdä
tarvekartoitus tilapäisistä suojausmateriaaleista suurtulvaa silmällä pitäen. Lisäksi vallirakenteisiin
tulisi varata riittävästi rakennusmuovia riittävän vedeneristävyyden saavuttamiseksi.

Jos tulva-aikaisia vahinkoja halutaan rajoittaa Saarenkylässä Saarenputaan siltarakenteisiin
tehtävillä sulkujärjestelyillä, tulee järjestelyiden selvittämiseen käyttää alan asiantuntijoita. Siltojen
rakenteesta on selvitettävä, soveltuvatko ne settipatorakenteille.

Suljettavista

tulvaluukuista,

sadevesiputkista

sekä

viemäriverkostoon

kohdistuvista

suojelutoimenpiteistä laaditaan kyseisille paikoille kohdekortit, joissa selostetaan tarvittavat
toimenpiteet ja työtehtävät.
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6. Oikeudelliset edellytykset
Tulvavesien pidättämishankkeeseen tarvitaan aina ympäristölupaviraston lupa, mikäli hanke on
vesilain 2 luvun mukainen eli rikkoo vesistön sulkemis-, muuttamis- ja pilaamiskieltoja tai
pohjaveden muuttamiskieltoa. Kun toimenpiteet eivät kohdistu vesistöön, saattaa silloinkin olla
kyseessä vesilain 1 luvun 15 §:n mukainen toimenpide, mikäli veden padotus aiheuttaa vahinkoa tai
haittaa toisen maalle tai muulle omaisuudelle. Tällöin toimenpiteelle on haettava myös
ympäristölupaviraston lupa. Lupaharkinnassa otetaan huomioon haittojen arviointi, intressivertailu,
oikeuksien saaminen tarvittaviin alueisiin sekä luonnonsuojelu.

Tulvapenkereiden rakentamisessa tulee huomioida, että MRL:n 128 §:n mukaan maisemaa
muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa
suorittaa ilman lupaa 1) asemakaava-alueella, 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin
määrätään, eikä 3) alueella, jolla on voimassa MRL:n 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto.

Luonnonsuojelulain 29 § kieltää siinä mainittuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai
luonnontilaiseen alueeseen verrattavia alueita muuttamasta niin, että luontotyypin ominaispiirteiden
säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Metsien monimuotoisuutta säätelevän metsälain kannalta
tulvanpidätyshankkeissa merkittäviä elinympäristöjä ovat lähteiden, purojen ja pysyvän
vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien lähiympäristöt.

Rauhoitetut, uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit (46 § ja 47 §) on hankealueella selvitettävä ja
niitä koskevat säännökset otettava huomioon. Pengerrykset ja rantojen eroosiosuojaukset vaativat
kaava-alueella maisematyöluvan ja jossain tapauksessa myös poikkeamisluvan.

EU:n tulvadirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta
hyväksyttiin 23.10.2007 ja siitä tuli lainvoimainen 6.11.2007 (Euroopan yhteisöjen komissio 2007).
Tulvadirektiivin avulla pyritään vähentämään ja hallitsemaan tulvista ihmisen terveydelle,
ympäristölle, infrastruktuurille ja omaisuudelle aiheutuvia riskejä. Tulvadirektiivin mukaisesti
jäsenvaltioiden tulee suorittaa tulvariskien alustava arviointi ja edelleen laatia tunnistetuille
tulvariskialueille tulvavaara- sekä tulvariskikartat. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden tulee valmistella
tulvariskien hallintasuunnitelmat, joiden avulla pyritään vähentämään tulvadirektiivin päätavoitteen
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mukaisesti tulvista aiheutuvia riskejä. Tämän tulvariskeihin liittyvän työn tulee olla valmis
viimeistään vuonna 2015. (Alho ym. 2008.)

Maa- ja metsätalousministeriö on 24.10.2007 asettanut työryhmän valmistelemaan Euroopan
parlamentin

ja

neuvoston

toimeenpanemiseksi

tulvariskien

tarvittavaa

arvioinnista

lainsäädäntöä.

ja

hallinnasta

Työryhmän

tulee

säätämän

direktiivin

valmistella

ehdotukset

tulvadirektiivin toimeenpanemiseksi tarvittaviksi lainsäädäntöuudistuksiksi sekä muiksi tulvariskien
hallinnan parantamiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2007.)

7. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi
Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat lisätä ääritilanteiden muodostumista myös tulvatilanteissa.
Seuraavat vuosikymmenet etenkin Lapissa tulevat olemaan entistä otollisimpia suurien
kevätaikaisten tulvien muodostumiselle. Lisääntyvän sadannan vaikutuksesta lumimäärät voivat
kasvaa. Jos suuret lumimäärät sulavat keväällä nopeasti esimerkiksi rankkojen vesisateiden
yhteydessä, ei tulvavahingoilta voida välttyä. Kun lämpenemisen vaikutukset alkavat selvästi
lyhentää talvea myös Pohjois-Suomessa ja osa sateista tulee vetenä myös talviaikana sulattaen
lunta, mahdollisuus suurien tulvien muodostumiseen pienenee. Rovaniemen kannalta on olennaista,
sattuvatko Ounasjoen ja Kemijoen tulvahuiput yhtä aikaa. Jos oletetaan, että koko Kemijoen
vesistöalueelta sulavat lumet samanaikaisesti ja nopeasti, on myös Rovaniemellä varauduttava
poikkeuksellisen suuriin tulvatilanteisiin. Ilmastonmuutoksen suhteen on seurattava tarkasti etenkin
lähitulevaisuuden

tulvien

kehitystä,

ja

tehtyjen

tutkimusten

tulokset

on

huomioitava

tulvasuojelusuunnittelussa.

Tämän työn perusteella on muodostettu yleiskuva Rovaniemen taajama-alueen tulvariskeistä ja
mahdollisuuksista niiden pienentämiseksi. Suurin riskialue on Saarenkylän alue, jossa suuret tulvat
aiheuttavat merkittävää vahinkoa rakennuskannalle. Tulvista voi aiheutua myös haittaa vesihuollon
toimivuudelle. Viemäriverkoston tulvimisen seurauksena vesistöön pääsee puhdistamattomia
jätevesiä ja rakennuksille aiheutuu taloudellisesti merkittävää vahinkoa.

Työryhmä katsoi jatkosuunnittelun kannalta tärkeimmiksi toimenpiteiksi seuraavat esitykset:
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1. Keskeisten vahinkokohteiden suojaamiseksi tulisi käynnistää suunnittelu, jossa selvitetään
keinot tulvasuojeluratkaisujen toteuttamiseksi. Erityisesti Saarenkylän alueelle tulisi tehdä
yksityiskohtainen tulvasuojelusuunnitelma. Kiinteät tulvasuojelurakenteet tulisi rakentaa
paikkoihin, joihin ne ovat helposti toteuttavissa ja niille on selkeää tarvetta tulvatilanteen
sattuessa.

2. Viranomaisten välisen yhteistyön ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi tulee järjestää
säännöllisesti tulvasuojeluun ja tulvantorjuntaan liittyviä palavereja sekä harjoituksia.
Yhteistyötahot voisivat kokoontua esimerkiksi ennen odotettua kevättulvaa, jolloin
voitaisiin käydä läpi ennustettu tulvatilanne sekä eri organisaatioiden tehtävät.
Tulvatilanteen

jälkeen

voitaisiin

pitää

palautetilaisuus,

jossa

käytäisiin

tehdyt

tulvasuojelulliset työt ja kokemukset sekä mietittäisiin kehittämistarpeet tuleville vuosille.

3. Säännöstelytoimenpiteistä tulisi jatkossa selvittää mahdollisuus Kemijärven allastilavuuden
kasvattamiseen sekä Kirkonjyrhämän säännöstelymääräyksien muuttamista siten, että
yläraja 74,00 m olisi mahdollista ylittää myös Valajaisen virtaaman ollessa alle 2 400 m 3/s.
Kemijärven

kevätaikaisen

säännöstelyn

ylärajan

nostaminen

ja

allastilavuuden

kasvattaminen mahdollistaisi sen, että tulva-aikaisia huippuvirtaamia voitaisiin leikata
entistä suuremmin. Kirkonjyrhämän ylärajan korotus vähentäisi merkittävästi jääpadon
syntymisen uhkaa Valajaisen yläpuolisessa Pahtajan kapeikossa.

4. Tulvauhanalaiset tie- ja katuosuudet tulisi Tiehallinnon ja Rovaniemen kaupungin toimesta
kartoittaa. Uusien tie- ja katuhankkeiden sekä parannustöiden yhteydessä tiepenkereet tulisi
mahdollisuuksien mukaan korottaa siten, etteivät ne suurissakaan tulvatilanteissa jäisi veden
alle.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 10.9.2007 pitämässään kokouksessa päättänyt yksimielisesti
esittää Lapin liitolle, että se käynnistää tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annettavan direktiivin
mukaiset Kemi- ja Ounasjokien tulvansuojelun, hoidon ja käytön kokonaissuunnitelman valmistelut
yhdessä alueen kuntien, Lapin TE-keskuksen kalatalousyksikön, Lapin ympäristökeskuksen,
vesialueen omistajien ja käyttäjien kanssa vuoden 2008 aikana siten, että hanke rahoitetaan valtion
rahoituksella.
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Rovaniemen kaupunginhallitus on 16.6.2008 pitämässään kokouksessa yksimielisesti hyväksynyt
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston Lapin liitolle esittämän lausunnon KemiOunasjoki työryhmän väliraportista.

Lausunnossa todetaan, että Rovaniemen taajama-alueen

tulvariskien hallinnan kannalta väliraportissa esitetty vaihtoehto B on edullisin ja tehokkain
vaihtoehto Rovaniemen tulvariskien vähentämiseksi. Vaihtoehto B tarkoittaa, että Kemihaaran
alueelle toteutetaan ympärivuotinen allas, jota voidaan käyttää samalla rakennetun Kemijoen
voimalaitosten käytön tehostamiseen, jolloin kustannukset voidaan peittää energiahyödyn tuotosta.
Lisäksi lausunnossa todetaan, että raportissa esitetyt lisäselvitystarpeet vaelluskalakantojen
palauttamiseksi

Kemi-Ounasjokeen,

kalastonhoitomaksujen

muuttamien,

Natura-alueiden

vaihtaminen ja Kemihaaran alueelle toteutettavan monikäyttöaltaan selvitys- ja suunnittelutyön ovat
tarpeellisia Kemi-Ounasjoen vesistön moninaiskäytön kehittämiseksi.

Jatkossa Rovaniemen taajama-alueelle laaditaan alueviranomaisten yhteistyönä tulvadirektiivin
mukainen tulvariskien hallintasuunnitelma sekä tulvariskikartat tulvavaarakarttoja vastaaville
skenaarioille.

87

Lähdeluettelo
Ahvenainen, J. 1967. Tulviva Kemijoki. Teoksessa: Linkola, M. (toim.) Entinen Kemijoki.
Kemijoki Oy, Tapiola. 118-127 s.
Alho, P., Sane, M., Huokuna, M., Käyhkö, J., Lotsari, E. & Lehtiö, L. 2008. Tulvariskien
kartoittaminen. Kommenttiversio 15.4.2008. Suomen ympäristökeskus. 106 s.
Alatalo, J. (toim.) 1988. Kemijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma: Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja: Nro 111. Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki. 98 s.
Carter, T. R. (toim.) 2007. Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT Yhteenveto
päättäjille. Suomen ympäristökeskus, Vammala. 76 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=64798&lan=en
EC. 2007. Neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien
arvioinnista ja hallinnasta. [Viitattu 22.2.2008.]
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:01:FI:HTML.
Halonen, M. 1998. Ounasjoen vesistön monikäytön kehittäminen: yleissuunnitelma. Lapin
ympäristökeskus, Rovaniemi. 119 s.
Huokuna, M. 2003. Tulvakartoitus apuna tulvavahinkojen estämisessä. Vesitalous 2/2003: 34-37.
http://www.mvtt.fi/Vesitalous/arkisto/2003/022003/mikkhuok.pdf
Huokuna, M. & Jaakonaho, O. 2003. Rovaseudun tulvakartoitus [raportti 23.5.2003]. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki. 12 s.
Hyvärinen, V. 1985. River discharge in Finland. National Board of Waters, Helsinki.
Hyvönen, S. 2005. Ivalon alueen tulvasuojelu suurtulvilta: Yleissuunnitelma. 36 s.
Häkkinen, K., Karmala, P., Ollila, M. & Paronen, R. 2005. Koskiensuojelulain sekä Ounasjoen ja
Kyrönjoen erityissuojelulakien mukaiset korvaustoimitukset. Suomen ympäristökeskus, Edita Prima
Oy. 113 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=41011&lan=fi
Itkonen 2001. Kemijoen uittoyhdistys 1901-2001.
Joensuu, R. 2007. Tilapäiset ja nopeasti rakennettavat tulvarakenteet: Kenttäkokeet 2006. Helsingin
kaupungin hankintakeskus, Digipaino, Helsinki. 33 s.
Jylhä, K., Tuomenvirta H. and Ruosteenoja K., 2004. Climate change projections for Finland during
the 21 century. Boreal Environment Research 9. 127-152 s. [Viitattu 15.3.2008.]
http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber9/ber9-127.pdf.
Kaakinen, Markku 2007. Campus Borealis I/Tulvasuojaus. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja: Heikki
Alaluusua 7.11.2007.
88

Kaitera, P. 1949. Lumen sulamisesta aiheutuvan keskiylivaluman määrittäminen: Nomogrammi.
Kemijoki Aquatic Technology Oy. 2007.Rovaniemen kaupungin tulvasuojeluperkaukset. Raportti
7.6.2007.
Kemijoki Aquatic Technology Oy. 2007. Ounasjoen tulvasuojelualtaat yleissuunnitelma, vaihtoehto
II. Raportti 28.9.2007.
Kemijoki Arctic Technology Oy. 2002. Kemijoki HQ 1/50 tulvalaskenta: Isohaara – Seitakorva.
Raportti 6.6.2002.
Kemijoki Arctic Technology Oy. 2005. Kemijoki HQ 1/100 tulvalaskenta: Isohaara – Seitakorva.
Raportti 26.4.2005.
Kemijoki Arctic Technology Oy. 2005. Tulvan HQ 1/250 laskenta Rovaniemen kohdalta välillä
Saarenpudas – Alakorkalo. Raportti 12.5.2003/29.4.2005.
Kemijoki
Oy.
24.4.2007a
(Päivitetty).
Kemijoki
Oy:n
taskuesite.
http://www.kemijoki.fi/Kemijoki/kemijoki.nsf/TD/CAA482C0955EE9C642256D1D003EDBE3/$F
ile/KeJoTaskuesite_fin2.pdf?OpenElement. [Viitattu 28.3.2008]
Kemijoki
Oy.
24.4.2007b
(Päivitetty).
Kemijoki
Oy:n
taskuesite.
http://www.kemijoki.fi/Kemijoki/kemijoki.nsf/TD/CAA482C0955EE9C642256D1D003EDBE3/$F
ile/KeJoTaskuesite_fin2.pdf?OpenElement. [Viitattu 28.3.2008]
Kinnunen, K. 2003. 1.2.2004 (Päivitetty). Artikkeli: Lapin vesistöjen kunnostus vaatii vielä
ponnisteluja. [Viitattu 2.4.2008]
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26079&lan=FI
Kokko, T. 1994. Uusiutuvaa saasteetonta energiaa, Kemi- ja Iijokien vesivoima. Levintuote Oy,
Oulu. 160 s.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 9.5.1964
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.12.2002
Kurimo, H. 1967. Kemijoki. Teoksessa: Linkola, M. (toim.) Entinen Kemijoki. Kemijoki Oy,
Tapiola. 7-9 s.
Laasanen, P. 2007. Oy Alfa-Bag AB. Suurhiekkasäkkien käyttöohje. [Sähköpostiviesti 30.5.2007].
Laki ympäristöhallinnosta. 1995. Suomen säädöskokoelma 55/1995.
Luonnonsuojelulaki. 1996. Suomen säädöskokoelma 1096/1996.
Maa- ja metsätalousministeriö. 1997. Patoturvallisuusohjeet. Maa- ja metsätalousministeriö,
Helsinki. 90 s. www.ymparisto.fi > vesivarojen käyttö > padot ja patoturvallisuus >
patoturvallisuusohjeet.
Maankäyttö- ja rakennuslaki. 1999. Suomen säädöskokoelma 132/1999.
89

Marttunen M., Hellsten, S., Kerätär, K., Tarvainen, A., Visuri, M., Ahola, M., Huttunen, M.,
Suomalainen, M., Ulvi, T., Vehviläinen, B., Väntänen, A., Päiväniemi, J. & Kurkela, R. 2004.
Kemijärven säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset. Lapin ympäristökeskus ja
Suomen ympäristökeskus, Tornio. 236 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113782&lan=fi
Ojala, J., Alaraudanjoki, T. & Saarijärvi, V. 1999. Lapin ympäristökeskuksen suurtulvakartoitus.
Lapin ympäristökeskuksen moniste 26. Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi. 19 s.
Ollila, M., Virta H. & Hyvärinen, V. 2000. Suurtulvaselvitys, arvio mahdollisen suurtulvan
aiheuttamista vahingoista Suomessa. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 441.
138 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=137415
Pelastuslaki. 2003. Suomen säädöskokoelma 468/2003.
Pohjois-Suomen vesioikeus. 1971. Lupapäätös nro 18/71/II/18.5.1971.
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto. 2004. Lupapäätös nro 29/04/1.
Raivio, T., Gilbert, Y. & Lonka, H. 2005. Viranomaisten varautuminen rankkasadetulvatilanteisiin:
Pelastustoiminnan johtokeskustyöskentelyn ja viranomaisten yhteistoiminnan kehittämistarpeet.
Gaia Group Oy.
http://www.pelastustoimi.fi/media/raportit/tulva06/fi_tulva06.pdf
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen maakuntakaavan osauudistus, 2007.
Rovaniemen yleiskaava 2015, 2002.
Saarijärvi, V. 2004. Kemijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma [AMK-opinnäytetyö].
Rovaniemi. 80 s.
Sane, M., Alho, P., Huokuna, M., Käyhkö, J. & Selin, M. 2006. Opas yleispiirteisen
tulvavaarakartoituksen laatimiseen. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 127. 73 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=175703&lan=fi
Suhonen V. & Rantakokko K. 2006. Tilapäiset tulvasuojelurakenteet: Selvitys tarjolla olevista
vaihtoehdoista. Edita Publishing Oy, Helsinki. 35 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=54956&lan=FI
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL), 1968. MaaRakennusinsinöörien Liiton julkaisu 67-1968, Helsinki. 881 s.

ja

vesirakennus,

Suomen

Suomen ympäristökeskus 2008. Vesistömallijärjestelmä.
Suomen ympäristökeskus. 25.2.2008 (Päivitetty). Vesistöennusteet, vesitilannekartat
tulvavaroitukset.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=269175&lan=FI. [Viitattu 15.4.2008]

ja

90

Suopajärvi, L. 2001. Vuotos- ja Ounasjoki-kamppailujen kentät ja merkitykset Lapissa. Lapin
yliopisto, Rovaniemi. 178 s.
Tiehallinto. 2007. Saarenputaan siltojen yleispiirustukset. [Sähköpostiviesti 19.12.2007]
Tiermas, K. & Jänkälä, S. 2008. [Sähköpostiviesti 12.5.2008]
Timonen, R., Ruuska, R., Suihkonen, K., Taipale, P., Ollila, M., Kouvalainen, S., Savea-Nukala, T.,
Maunula, M., Vähäsöyrinki, E. & Hanski, M. 2003. Suurtulvatyöryhmän loppuraportti. Maa- ja
metsätalousministeriö, Helsinki. Työryhmämuistio MMM 2003:6. 132 s.
http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2003/tr2003_6.pdf
Veijalainen, N. & Vehviläinen, B. 2007. Ilmastonmuutoksen vaikutus P-patojen mitoitustulviin –
raporttiluonnos. Suomen ympäristökeskus. 69 s.
Vesihallitus 1980. Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma: Vesihallituksen asettaman työryhmän
ehdotus: I osa: Suunnittelualue ja vesivarat. Vesihallitus, Helsinki. 150 s.
Vesihallitus 1980. Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma: Vesihallituksen asettaman työryhmän
ehdotus: II osa: Vesien käytön tavoitteet, suunnittelu ja toimenpidesuositukset. Vesihallitus,
Helsinki. 285 s.
Vesilaki. 1961. Suomen säädöskokoelma 264/1961.
Vuotos: Hankkeeseen liittyviä taustatietoja –esite. 1988. Kemijoki Oy.
Vuotos: Perustiedot –esite. 1994. Kemijoki Oy.
Ympäristöhallinnon laskenta- ja raportointiohjelmisto Hyd-valikko.
Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta.

91

