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1 Yleistä
1.1

Taustat

Ivaloon on laadittu aiemmin tulvavaarakartat toistuvuuksille 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a vuonna
2008. Mallinnus perustui Jaakko Pöyry Infran keväällä 2003 tekemään fotogrammetriseen
maastomallinnukseen.
Ivalo nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi vuoden 2011 lopulla ja samalla tulvavaarakartoitettavan
alueen rajausta laajennettiin.
Vuonna 2013 Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle laadittiin maanmittauslaitoksen KM2 maastomalliin
perustuvat tulvavaarakartat. Tulvavaarakartat tulevat olemaan yksityiskohtaisia karttoja, joita voidaan
tarkastella peruskartalta. Ivalon uudet tulvavaarakartat ovat tulvalain (620/2010) mukaisia.

1.2

Vesistöalue

Ivalon merkittävä tulvariskialue sijaitsee Ivalojoen vesistöalueella. Ivalojoen vesistöalue on osa Paatsjoen
2
vesistöaluetta, jonka koko on 14 512 km . Ivalojoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 3884 km², mikä on
noin kolmannes Paatsjoen vesistöalueen Suomen puoleisesta osasta (kuva 1).

Kuva 1. Ivalojoen vesistöalueen sijoittuminen Lapissa.
Paatsjoen vesistöalueella virtaa Paatsjoen lisäksi 36 jokea, joiden valuma-alue on yli 100 km2. Suurimpia
jokia ovat Ivalojoki, Juutuanjoki, Kettujoki, Kaamasjoki ja Vaskojoki. Ivalojoen vesistöalueen suurimpia koskia
ovat Pajakoski, Toloskoski, Mukkakoski ja Sormuskosket. Ivalojoen suurimpia sivujokia ovat Repojoki,
Sotajoki ja Tolosjoki.
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Ivalojoen vesistöalueen järvisyys on hyvin pieni, vain 0,97 %. Ivalojoki laskee Paatsjoen vesistöalueen
suurimpaan järveen, Inarijärveen, jota säännöstellään Venäjän puolella sijaitsevalla Kaitakosken padolla.
2
Ivalojoen vesistöalueen suurin järvi on Pasasjärvi (pinta-ala 6,6 km ).

1.3
1.3.1

Hydrologia
Vedenkorkeudet ja virtaamat

Inarijärven säännöstely on aloitettu vuonna 1959. Säännöstelyn yläraja on N60+119,78 m.
Ivalojoella on toiminnassa kolme vedenkorkeuden mittausasemaa (taulukko 1).
Ivalon lähin virtaaman mittausasema sijaitsee Pajakoskella. Lisäksi virtaamaa mitataan Ivalojoen sivujoessa,
3
Repojoessa. Pajakosken suurin virtaama 1045 m /s on havaittu 26.5.2005. Repojoen suurimmat virtaamat
3
on havaittu 1980-luvulla, vuoden 2005 virtaamahuippu 242 m /s oli Repojoen aseman neljänneksi suurin
virtaama.
Taulukko 1. Virtaama- ja vedenkorkeushavaintoja Ivalojoelta. Havaintotiedot vuoden 2012 loppuun. (HYD-valikko
8.5.2013)
Tunnus

Vedenkorkeusasema

Käytössä

MW

HW

NW

MHW

MNW

7101100

Repojoki (LN)

1957 →

244,8

247,14

244,57

245,94

244,67

7101320

Ivalojoki, Pajakoski (N60)

1960 →

125,1

128,01

124,68

126,83

124,83

7101340

Ivalojoki Ivalo kirkonkylä

2005 →

119,42

122,38

118,89

121,48

119,07

Tunnus

Virtaama-asema

Käytössä

MQ

HQ

NQ

MHQ

MNQ

7101100

Repojoki

1972 →

7,8

340

0,9

131

1,59

7101320

Ivalojoki, Pajakoski

1961 →

39

1045

5

485

8,8

1.4

Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot

Ivalon alueen yleiskaavasuunnitelman mukaan alimmat kastuvat rakenteet on sijoitettava vähintään 0,5 m
HQ 1/100 mukaisen tulvakorkeuden yläpuolelle. Niillä alueilla, joilla HQ 1/100 laskentaa ei ole tehty, alimmat
rakennuskorkeudet määritetään tapauskohtaisesti suurimpien havaittujen tulvakorkeuksien perusteella.
Inarijärveä säännöstellään Venäjän puolella sijaitsevalla Kaitakosken padolla. Säännöstelyn ylärajana on
N60 +119,78 m ja alarajana N60 + 117,42 m.
Ivalon taajamaa suojaamaan on rakennettu tulvapenkereitä vuodesta 1985 alkaen. 1980-luvulla on
rakennettu Ivalon keskustaajaman kohdalle joen molemmin puolin penkereet (harjan korkeus N 60+123,30 m),
jotka on mitoitettu suojaamaan korkeintaan kerran 50 vuodessa sattuvalta tulvalta. Lisäksi 1980-luvulla on
suojattu yksittäisiä kastuneita asuinrakennuksia talokohtaisilla penkereillä. 2000-luvulla rakennetut penkereet
(yhteensä 5 km) (Näverniemi: harjan korkeus N60+123,50 m) on mitoitettu kerran 100 vuodessa toistuvan
tulvan varalle, samoin talokohtaiset suojaukset. Yhteensä tulvapenkereitä on rakennettu noin 13 kilometriä.
Jääpatojen muodostumista pyritään estämään jääsahauksilla.

1.5

Tulvavaarakartoitettavat skenaariot

Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan lainsäädännössä vaadittavat perusskenaariot (1/20a, 1/50a,
1/00a, 1/250a ja 1/1000a).
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2 Lähtötiedot
2.1

Virtaamien ja vedenkorkeuksien määrittäminen kartoitettaville skenaarioille

Vuoden 2013 tulvavaarakartoituksessa on käytetty samoja virtaamia ja vedenkorkeuksia kuin vuoden 2008
kartoituksessa. Vuoden 2008 virtaamat perustuvat Pajakosken havaintojen Gumbel-jakaumaan. Taulukosta
2 on huomattavissa, että toistuvuuksien virtaamat eivät ole merkittävästi muuttuneet vuoden 2008
toistuvuusanalyysistä.
Vedenkorkeudet (sairaalan kohdalla) perustuvat virtaamamalliin, joka on kalibroitu vuoden 2005
tulvahavaintojen ja kyseisen vuoden Pajakosken havaintoaseman virtaaman avulla.
Taulukko 2. Ivalon tulvavaarakartassa käytettyjen virtaamien (Pajakoski) toistuvuudet ja niitä vastaavat
vedenkorkeudet (Ivalon kirkonkylän havaintoasema).
Toistuvuus

Vuoden
2008
kartoitus
3

Gumbel,
vuodet 19618.5.2013
3

Vedenkorkeus

Q (m /s)

Q (m /s)

W (N60+m)

W (N2000+m)

1/20

858

858

122,88

123,10

1/50

1001

1007

123,24

123,46

1/100

1108

1118

123,5

123,72

1/250

1249

1265

123,81

124,03

1/1000

1461

1486

124,24

124,46

2.2

Poikkileikkaukset/uomageometria

Ivalojoen uoman pohjaa on mitattu vuosina 2004 ja 2010. Vuoden 2004 keilauksen on suorittanut
Rannikkomittaus ja vuoden 2010 Kemijoki Aquatic Technology Oy (KAT). Rannikkomittauksen luotaukset on
tehty koko jokiuomalle ulottuen Saarineitämövaarasta jokisuuhun asti. Luotaukset eivät kuitenkaan kata
kaikissa paikossa koko jokiuoman leveyttä. Kuvasta 2 on huomattavissa Rannikkomittauksen aineistosta
leveämmät kohdat, joissa luotaus on tehty koko uoman leveydeltä. Virtausmallin poikkileikkaukset on
pääosin muodostettu niiltä kohdilta, joissa Rannikkomittauksen data on ulottunut koko uoman leveydelle.
Uoman pohjan mittauksia on täydennetty KAT:n mittauksilla vuonna 2010, erityisesti niiltä kohdilta, joihin on
arvioitu kertyvän hiekkaa.
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Kuva 2. Ivalojoen pohjan luotaukset.

2.3

Maaston korkeusaineisto

Vuoden 2008 kartoituksessa oli käytettävissä Ivalon taajama-alueelta tarkka maastomalli, joka perustuii
fotogrammetriaan ilmakuvista. Maastomallin tarkkuus on ± 30 cm. Maastomallin laatijana oli Jaakko Pöyry
Infra ja malli tuotettiin kevään 2003 aikana.
Uudessa vuoden 2013 tulvavaarakartoituksessa on käytetty Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoa.
Korkeusmalli on laserkeilaustekniikkaan perustuva maastomalli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m ja
korkeustiedon tarkkuus 0,3 metriä. Korkeusmalli on ETRS-TM₃₅FIN koordinaatistossa ja N2000
korkeusjärjestelmässä. Laserkeilaus Ivalon alueella on tehty vuonna 2011.
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistojen pistetiheys on minimissään puoli pistettä neliölle ja pisteiden
korkeustarkkuudeksi on määritelty ±15 senttimetriä.
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Kuva 3. Karttakuva korkeussuhteista (KM 2)

2.4
2.4.1

Muut rakenteet
Sillat

Ivalon taajaman kohdalla kulkee Ivalojoen yli yksi silta. Sillan kannen alareuna on tasolla N60 + 124m ja
yläreuna tasolla N60 + 126.8 m. Sillan leveys on 11,5 metriä. Pilareiden välit ovat 42,3 m + 53,0 m + 42,3 m.
Törmäsessä Ivalojokeen laskevan Alajoen yli kulkee myös silta (Lentokentäntie).

Kuva 4. Ivalon silta pohjoisesta etelään päin.
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Kuva 5. Ivalon silta ilmakuvassa

2.4.2

Padot ja penkereet

Ivalon taajamaa ja Huuhkaja-Törmäsen aluetta on rakennettu suojaamaan useita penkereitä. Lisäksi on
tehty talokohtaisia suojauksia.
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3 Virtausmalli
3.1

Käytetty ohjelmisto

Ivalojoen vedenkorkeuksien laskennassa on käytetty HEC-RAS virtausmallinnusohjelmaa. HEC-RAS on
Hydrologic Engineering Centerin (U.S. Army Corps of Engineers) kehittämä 1-dimensionaalinen
virtausmalliohjelmisto, jolla on mahdollista mallintaa virtausta sekä stationäärisessä että muuttuvan
virtauksen tapauksessa. Mallinnettavaan uomaan on mahdollista lisätä erilaisia rakenteita kuten rumpuja,
siltoja tai pohjapatoja. Mallia voidaan käyttää apuna arvioitaessa suunnittelutoimenpiteiden ja tulvien
vaikutuksia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin

3.2

Kalibrointi

Virtausmalli on kalibroitu vuoden 2005 tulvahavainnoilla ja ko. tulvan ajankohdan Pajakosken virtaamalla,
3
joka oli 1045 m /s.

Kuva 6. Vuoden 2005 tulvan vedenkorkeushavainnot.
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4 Tulvavaarakartat
4.1

Käytetty ohjelmisto

Tulvavaarakartat laadittiin Lapin ELY-keskuksessa ArcGIS-ohjelmalla (ArcMap versio 9.3.1) sekä sen
laajennusosilla (3D Analyst 9.3 ja Spatial Analyst). Kartoitus laadittiin Suomen ympäristökeskuksessa
tulvavaarakartoitusta
varten
ohjelmoitua
tulvaarakartoitus-työkalua
käyttäen.
Työkalu
tuottaa
tulvavaarakartan (shape-tiedosto) vedenpinnan korkeusviivoista (poikkiviivat) muodostetun korkeusmallin
perusteella sekä parametrinä annetun maanpinnan korkeusmallin erotuksena. Mallinnuksen pikselikoko oli 2
metriä.
Lopulliset tulva-alueet on viimeistelty Suomen ympäristökeskuksessa.

4.2

Tulokset

Kartoituksen tuloksena saatiin tulvavaarakartat Ivaloon viidelle eri virtaaman toistuvuudelle (1/20a, 1/50a,
1/100a, 1/250a ja 1/1000a). Tulva-alueet tehtiin vektorikarttapohjalle (peruskartta). Karttojen suositeltu
esittämismittakaava on 1/20 000. Tulvavaara-alueiden esittäminen on havainnollistettu eri sinisen sävyillä.
Lisäksi kartassa esitetään tulvavaarakartoitetun alueen rajaus, korkeusaineistojen rajaukset, tulvasuojellut
alueet, penkereet ja vedenkorkeuden poikkiviivat sekä vedenkorkeudet.
Tulvavaarakartat on esitetty syvyysvyöhykkeittäin. Vesisyvyysvyöhykkeitä on viisi: alle 0,5m, 0,5-1m, 1-2m,
2-3m ja yli 3m ja ne on kuvattu eri sininen sävyillä. Tummin sinisen sävy kuvaa tarkastellun tulvavaaraalueen syvintä tulva-aluetta. Vastaavasti vaalein sinisen sävy ilmaisee tarkastellun tulvatilanteen matalinta
tulva-aluetta.
Tulvakartoissa esiintyy myös tulvavaara-alueeksi merkittyjä alueita, joilla ei ole suoraa yhteyttä jokeen.
Alueet ovat matalampana kuin vedenkorkeus jokiuomassa sillä kohdalla. Nämä alueet voivat kastua
viemäröinnin kautta tai ojarumpujen kautta alueelle voi levitä tulvavettä. Näiden alueiden kastuminen
voidaan estää ojien ja viemäreiden sulkemisella.
Valmiit tulvavaarakartat ovat katseltavissa karttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat.
Palvelusta on mahdollista myös tulostaa kartta. Tulvakartat ovat saatavilla myös Oivasta (ympäristö- ja
paikkatietopalvelu asiantuntijoille) ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan karttapalvelun kautta sekä
paikkatietoaineistona avoimena (ilmaisena) aineistona.

4.3

Tulvasuojellut alueet

Tulvasuojellut alueet esiintyvät kartoissa sinisellä viivoituksella. Pääosa penkereillä suojatuista alueista on
suojeltuja 1/50 tulvatilanteeseen asti. Ivalon keskustaajama on suojattu vielä 1/100 tulvatilanteessa, mutta
esimerkiksi Huuhkaja-Törmäsen alueen penkereet eivät enää suojaa ko. tulvatilanteessa.
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5 Epävarmuuksien tarkastelu
Harvinaisen suurien tulvien virtaamien ja vedenkorkeuksien määrittämiseen sisältyy aina epävarmuutta,
koska luotettavia hydrologiasia havaintoja on vain lyhyeltä ajalta ja havaintoverkko on harva. Esim. 0,4 %
tulvan todennäköisyys saattaakin olla 0,1–1 % (95% luottamusvälillä). Kerran 100 vuodessa toistuva
ylivirtaama saadaan kohtalaisilla havaintomäärillä (>20 vuotta) arvioitua todennäköisyysjakaumilla melko
suurella varmuudella, mutta suuremmilla toistuvuusajoilla ylivirtaamien estimaattien luottamusvälit ja
erityisesti erot eri jakaumien välillä kasvavat merkittäviksi (Sane ym. 2006). Virheitä voi syntyä lisäksi
vedenkorkeuden merkintävirheenä ja lukuvirheenä sekä kunkin luetun paikan sijaintivirheenä kartalla.
Korkeusmallina on käytetty tarkinta saatavilla olevaa korkeusmallia (KM2). Korkeusmallin virhe on noin 30
cm, mikä voi näkyä alavilla alueilla tulvarajan siirtymisenä muutamilla metreillä.
Virtausmalliin liittyy epävarmuuksia. HEC-RAS-ohjelmalla luotu malli on vain suuntaa antava, sillä
lähtötiedoissa on paljon puutteita. Ongelmia aiheuttaa etenkin puutteellinen uoman pohjan luotausaineisto,
mikä aiheuttaa sen, että Ivalojoen uomasta ei saada kattavaa geometriamallia. Lisäksi poikkileikkausten
interpoloiminen aiheuttaa lisää virhettä laskentatulokseen, sillä uoma ei välttämättä kulje laisinkaan
interpoloitujen poikkileikkausten mukaan.
Virheitä laskentatulokseen aiheuttaa myös alapuolisten reunaehtojen valinta, sillä lähin Inarijärven
vedenkorkeutta mittaava asema on vasta Nellimin kylän kohdalla, joka on aika kaukana Ivalojokisuistosta.
Lisäksi Inarijärven säännöstelyn takia, samalla virtaama-arvolla voi olla useita eri vedenkorkeuksia
Inarijärvessä.
Mallissa ei ole otettu huomioon Ivalojokeen rakennettuja tulvapenkereitä eikä eroosiosuojauksia. Myöskään
mahdollista jääkantta joen päällä ei ole huomioitu, eikä siten mahdollisista jääpadoista syntyvää veden
padotusta.
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