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1 Yleistä
1.1

Taustat

Kemijärven taajama nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi vuoden 2011 lopulla. Kemijärvelle ei ole laadittu aiemmin tulvavaarakarttoja.
Vuonna 2013 Kemijärven merkittävälle tulvariskialueelle laadittiin maanmittauslaitoksen KM2 maastomalliin
perustuvat tulvavaarakartat. Tulvavaarakartat tulevat olemaan yksityiskohtaisia karttoja, joita voidaan tarkastella peruskartalta. Kemijärven uudet tulvavaarakartat ovat tulvalain (620/2010) mukaisia.

1.2

Vesistöalue

Kemijärven merkittävä tulvariskialue sijaitsee Kemijoen vesistöalueella. Kemijoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 51 125 km², mistä Suomen puolella 49 467 km² ja Venäjän puolella 1 658 km². Vesistöalue
kattaa 15 % koko Suomen pinta-alasta (kuva 1).

Kuva 1. Kemijoen vesistöalueen sijoittuminen Lapissa.
Kemijoen vesistöalueella on yhteensä 141 jokea, joiden valuma-alue on yli 100 km². Suurimmat joet ovat
Kemijoki, Ounasjoki ja Kitinen. Rovaniemen kaupungissa Ounasjoki yhtyy Kemijokeen. Vesistöalueen järvisyys on pieni, vain 4,3 % tekoaltaat ja voimalaitosten patoaltaat mukaan lukien. Kemijoen vesistöalueella
on yhteensä 390 järveä, joiden pinta-ala on yli 50 hehtaaria. Suurimmat järvet ovat Kemijärvi sekä Lokan ja
Porttipahdan tekojärvet.
Kemijoen vesistöalue on valjastettu vesivoimatuotantoa varten lukuun ottamatta Ylä-Kemijokea ja Ounasjokea. Kemijoen pääuomassa on yhteensä 8 jokivoimalaitosta ja Kitisellä on yhteensä 6. Lisäksi Kemijoen
vesistöalueella on yhteensä 16 säännösteltyä järveä.
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Kemijärveä säännöstellään vuonna 1963 rakennetulla Seitakorvan voimalaitoksella. Kemijärvi on vuosisäännöstelyallas, joka tyhjennetään joka kevät ennen kevättulvaa. Tulvan alkaessa järven ylä- ja alapintojen ero on noin neljä metriä. Juoksutusta rajoittaa Seitakorvan kanavan purkautumiskyky. Järvestä voidaan
juoksuttaa ylärajalla vain noin 2 500 m³/s, mikä on vähemmän kuin suurimmat havaitut tulovirtaamat (4 000
m³/s). (Marttunen ym. 2004.)

1.3

Hydrologia
2

Kemijärven pinta-ala on 230 km , rantaviivan pituus 572 km ja säännöstelytilavuus
3
1067 milj. m . Kemijärven keskisyvyys on
noin 5 metriä. Kemijärvi voidaan jakaa
useaan eri osa-alueeseen. Pelkosenniemeltä Kemijärven rautatiesiltaan ulottuu
jokimainen osuus, joka jatkuu suistomaisena Termusniemeen asti. Luonnontilassa
kevättulvan aikaan yhtenäiseen tulvaalueeseen kuuluivat myös Sorsajärvi ja
Patojärvi, jotka ovat vedenpinnan noston
myötä nyt kiinteä osa Kemijärveä. Kostamojärvi ja Pöyliöjärvi sekä Tarvaslampi on
puolestaan erotettu penkereellä pääuomasta. (Marttunen ym. 2004)
Termusniemen alapuolella alkaa yhtenäinen järvialue koostuen Noidanselästä ja
Ämmänselästä. Kemijärven itäinen haara
on selkeän järvimäinen Kauha-, Jumiskonja Hietaselästä koostuva vesistö, johon
laskevat Jumiskon ja Käsmänjoen vesistöt.
(Marttunen ym. 2004)

Kuva 2. Kemijärven alueen suurimmat joet ja järvet.
Kemijärven läntinen ja samalla myös eteläinen haara muodostuu Ailangan-, Tossan- ja Lapinselästä, joiden
vedet ohjautuvat pitkään penkereillä suojattuun Seitakorvan voimalaitoksen kanavaan. Luonnontilassa
tulva-aikoina järveen yhteydessä olleet Severijärvi ja Luusuan pienet järvet ja Neitijärvi on erotettu padolla
pääuomasta. Läntiseen haaraan laskee myös merkittäviä sivujokia, kuten laajan valuma-alueen omaava
Lautajoki ja Ruopsan- sekä Ailanganjoet. (Marttunen ym. 2004)
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1.3.1

Vedenkorkeudet ja virtaamat

Säännöstely on aloitettu tammikuussa 1966. Säännöstelyn yläraja on N43+149 m (N2000+149,46m).
N43-korkeusjärjestelmän
ja
N60korkeusjärjestelmän ero alueella on n. +0,137 m.
N60 ja N2000 järjestelmän korkeusero on alueella n. +0,32 m.
Kemijärvellä on tällä hetkellä toiminnassa kolme
vedenkorkeuden mittausasemaa (taulukko 1). Kemijärvii (6502000) on ollut toiminnassa vuodesta 1981
lähtien ja Kulmunki (6502010) vuodesta 1965 lähtien
”Seitakorva, ylä” (6502033) on ollut toiminnassa
vuodesta 1971 lähtien.
Kemijärven lähin virtaaman mittausasema sijaitsee
järven eteläpäässä Seitakorvan voimalaitoksella
(6502050). Jumiskon voimalaitoksen virtaamaa mitataan Jumiskon asemalla. Jumiskon voimalaitos
säännöstelee Jumiskojokea ja siihen laskevia vesistöjä. Jumiskojoki laskee Kemijärveen. Kemijärven
yläpuolella seuraavat virtaaman mittausasemat ovat
Kemihaarassa (6501700) Pelkosenniemellä ja Kitisen Kokkosnivan voimalaitoksella (6500550).

Kuva 3. Hydrologiset havaintoasemat.
Taulukko 1. Virtaama- ja vedenkorkeushavaintoja Kemijärveltä. Havaintotiedot vuoden 2012 loppuun. (N₆₀+m*)
(HYD-valikko 3.5.2013)
Tunnus

Vedenkorkeusasema

Käytössä

MW

HW

NW

MHW

MNW

6502000

Kemijärvi, Kemijärvi

1918 →

147,30

150,33

145,58

149,23

146,10

6502010

Kemijärvi, Kulmunki

1965 →

147,28

149,60

142,12

149,08

142,24

6502033

Seitakorva, ylä

1971 

147,24

149,11

-

148,94

-

Tunnus

Virtaama-asema

Käytössä

MQ

HQ

NQ

MHQ

MNQ

6502050

Seitakorva

1963 →

315

2395

35

1312

64

6501351

Jumisko

1955 

13,8

57

0

33

0

6501700

Kemihaara

1921 →

112

1313

18

842

31

6500550

Kitinen, Kokkosniva

1991 →

107

903

0,0

574

4,1

* N2000-järjestelmän mukainen korkeus saadaan lisäämällä N60-järjestelmän korkeuteen 0,32 m.
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Kuva 4. Kemijärven vedenkorkeus vuonna 2012.

1.4

Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot

Lähde: Marttunen ym. 2004
Kemijärvi on vuosisäännöstelyallas, joka tyhjennetään aina ennen kevättulvaa ja järven täyttö suoritetaan
lupaehtoja ja seuraavia tavoitteita noudattaen:





Optimaalinen energiataloudellisuus: tavoitteena on tuotetun energian arvon maksimoiminen pitkällä
aikavälillä
Tulvariskit: minimoidaan tulvariski Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Tulvariskillä tarkoitetaan riskiä, että
tulvista aiheutuisi taloudellisia vahinkoja. Koska Rovaniemen tulvasuojelu lisää riskiä Kemijärvellä,
on kokonaisriski minimoitava.
Ympäristönäkökohdat: vedenpinta pyritään nostamaan mahdollisimman nopeasti.

Tulvan vesimäärästä ja etenemisestä riippuu, mitkä ovat tavoitteiden 1-3 painotukset. Mikäli poikkeustulvan
takia on saatu esim. ylärajan ylityslupa, noudatetaan ko. luvan ehtoja.
Kevään säännöstelyssä huomioon otettavia lupaehtoja ovat




säännöstelyn yläraja on N43+149 m
3
juoksutusta Seitakorvassa saa nostaa enintään 350 m /s vuorokaudessa
järvi on saatava kevättulvan aikana vähintään kesäajan alarajalle N43+148,35 m

Säännöstelyssä huomioon otettavia teknisiä rajoituksia ovat:



Purkautuminen Kemijärven Termusniemen pohjapadolla, joka määräytyy padon ylä- ja alapuolisten
pinnankorkeuksien mukaan.
Seitakorvan kanavan purkautumiskyky, joka riippuu Kulmungin vedenkorkeudesta seuraavasti:
3
N43+142 m  n. 600 m /s
3
N43+146 m  n. 1500 m /s
3
N43+149 m  n. 2500 m /s

Kemijärven reunamilla on maapatojen avulla erotettu padotuksen aiheuttaman veden nousun vaikutuksen
ulkopuolelle rakentamiseen tai viljelykseen käytettäviä maa-alueita. Penkereitä käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.2.
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1.5

Tulvavaarakartoitettavat skenaariot

Kemijärven 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

Tulvavaarakartoituksessa käytetyt vedenkorkeudet pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen laatimaan
raporttiin ”Kemijärven vedenkorkeuden toistuvuudet”. Vedenkorkeuksien laskennassa on käytetty Kemijoen
vesistömallia. Lisäksi on hyödynnetty Kemijärven säännöstelyohjetta ja maksimipurkautumista.
SYKEn raportissa on määritetty Kemijärven vedenkorkeudet toistuvuuksilla 1/20, 1/55, 1/100, 1/250 ja
1/1000 vuotta. Toistuvuutta 1/100, 1/250 ja 1/1000 vastaavat vedenkorkeudet on laskettu Kemijärven havaittujen 10 vuorokauden tulovirtaamasummien avulla käyttäen Gumbelin ääriarvojakaumaa ja havaintojaksoa 1971-2012. Kemijärven toistuvuuksia 1/20 ja 1/55 vuotta vastaavat vedenkorkeudet määritettiin
Kemijärven tulovirtaamahavaintojen toistuvuuksien perusteella. Kemijärven vedenkorkeuksien ääriarvojen
toistuvuuksien määrittäminen suoraan vedenkorkeushavaintojen ääriarvoista ei onnistu altaiden säännöstelystä johtuen.
Kemijärven säännöstelyn aloittamisen jälkeen on suurin vedenkorkeus havaittu vuonna 1981, jolloin Kemijärven ala-allas oli tasossa N43+149,06m ja ylä-allas N43+149,29 m. Näitä pidetään Kemijärven vedenkorkeuden 1/55 toistuvuuden arvoina Kemijärven tulovirtaaman toistuvuuden perusteella.
Vuoden 1993 kevättulvan havaitun tulovirtaamasumman toistuvuus oli 1/20 vuotta. Vuorokauden maksimitulovirtaama oli tuona keväänä 3500 m3/s. Kemijärven suurimmat vedenkorkeudet olivat keväällä 1993
Ala-Kemijärvellä N43+148,96m ja Ylä-Kemijärvellä N43+149,00m (taulukko 2).
Taulukko 2. Kemijärven tulvavaarakartassa käytetyt vedenkorkeuden toistuvuudet.
Toistuvuus

W (N43+m)

W (N2000+m)

Yläallas

Ala-allas

Yläallas

Ala-allas

1/20

149

148,96

149,46

149,42

1/50

149,29

149,04

149,75

149,5

1/100

149,67

149,37

150,13

149,83

1/250

150,2

149,9

150,66

150,36

1/1000

150,74

150,47

151,2

150,93

2.2

Poikkileikkaukset/uomageometria

Kemijärven vedenkorkeuksien mallinnuksessa on käytetty SYKEn Kemijoen vesistömallia. Lisätietoja mallista osoitteesta: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

2.3

Maaston korkeusaineisto

Tulvavaarakartoituksessa käytetty korkeusaineisto on saatu Maanmittauslaitokselta. Korkeusmalli on laserkeilaustekniikkaan perustuva maastomalli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m ja korkeustiedon tarkkuus 0,3
metriä. Korkeusmalli on saatu ETRS-TM₃₅FIN koordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Laserkeilaus Kemijärven pohjoisosassa on suoritettu vuonna 2012.
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistojen pistetiheys on minimissään puoli pistettä neliölle ja pisteiden
korkeustarkkuudeksi on määritelty ±15 senttimetriä.
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Kuva 5. Karttakuva korkeussuhteista (KM2)

2.4
2.4.1

Muut rakenteet (esim. sillat, penkereet ja padot)
Sillat

Tulvavaarakartoitettavalla alueella sijaitsee ainakin 13 siltaa (kuva 3). Suurin silta on Kemijärven kaupungin
itäreunalta kulkeva silta Kemijärven yli (kuva 7). (Sallantie, E63). Autotien vieressä kulkee rautatie, jolla on
oma silta. Kartoitusalueen kaakkoisosassa sijaitsee Kaisansalmen silta, jonka yli Peräposiontie kulkee (Tie
945) (Sillan aukkojen yläreunan korkeus N43?+151,2m)
Kotajoen silta sijaitsee Sallantiellä n. 300 metriä Peräposiontien risteyksestä Kemijärvelle päin. (Sillan aukon yläreunan korkeus N43?+151,31m)
Lisäksi alueella on muutamia pienempiä siltoja.
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Kuva 6. Tulvavaarakartoitettavalla alueella sijaitsevat sillat.

Kuva 7. Kemijärven silta ilmakuvassa

2.4.2

Padot ja penkereet

Kemijärven reunamilla on maapatojen avulla erotettu padotuksen aiheuttaman veden nousun vaikutuksen
ulkopuolelle rakentamiseen tai viljelykseen käytettäviä maa-alueita. Näiden maapatojen harjakorkeudet
ovat +150 - +151 m (N43) ja alin tiivistyssydämen korkeus (Pöyliön padossa) N43+149,8 m
(=N2000+150,26m).
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Hätätilanteessa Pöyliöjärven rantapatoa on mahdollista korottaa. Kemijärven kaupungin keskustan suojana
oleva Pöyliön rantapato on noin 3 km pitkä ja sen harjan korkeus on tasolla N43+151 m ja tiivistesydän
tasolla N43+149,8-150,3 m. Korottaminen mahdollista hätä-HW:n nostamiseksi N43+150,6 metriin.
Termusniemen ja Kalkonniemen välissä
(Porolammen penkereiden länsipuolella)
on pohjapato, minkä harjakorkeus on
noin +145,75 m (N43). Pohjapato estää
järven pohjoisosan (Kemijärven kaupungin keskustan läheisyydessä) vedenpinnan laskeutumisen alle +145,9 m (N43)
keväisin. Tämän pohjapadon ylittää pääosa järven kautta kulkevista vesistä.
Samasta syystä on useat em. Termusniemen pohjapadon alapuolisen, Kemijärven eteläisen osan, pitkät lahdet (Kaisanlahti, Lantunginsalmi ja Lautalahti)
erotettu
pohjapadoilla
voimakkaasta
säännöstelystä, jossa säännöstelyn alaraja keväällä käy tasossa +142 m (N43)
(Kulmungin vesiasteikolla Kemijärven
luusuassa).

Kuva 8. Kemijärven padoilla suojatut alueet ja Kemijärven pohjapadot.
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3 Virtausmalli
3.1

Käytetty ohjelmisto

Kemijärven vedenkorkeuksien toistuvuuden laskennassa on hyödynnetty Suomen ympäristökeskuksen
vesistömallia. Mallinnuksesta on laadittu erillinen raportti.

3.1.1

Vesistömalli1

Valuntamalli on vesistömallin yksi tärkeä osamalli. Muita osamalleja ovat jokimalli, tulva-alue malli ja järvimalli. Jokijaksojen mallintamiseen voidaan käyttää useita eri mallityyppejä. Yksinkertaisia tulva-aallon viiveen ja vaimenemisen laskevia malleja tai dynaamisia fysiikan liike- ja varastoitumisyhtälöihin perustuvia
malleja. Käytössä oleva jokimalli kuvaa joen peräkkäisinä altaina joen pituus-, kaltevuus- ja leveystietoa
käyttäen. Joen vedenpinnankorkeus saadaan tällä mallityypillä myös laskettua koko joen pituudelta. Tärkeissä paikoissa laskentaa voidaan vielä tarkentaa havaintojen avulla.
Järvimalli laskee tulovirtaaman, lähtövirtaaman, lähivaluman, järvihaihdunnan ja järveen tulevan sadannan
avulla järven tilavuuden ja vedenkorkeuden. Kaikilla säännöstellyille järville on säännöstelyohje, jota järven
laskentamalli käyttää ennusteajossa. Järvihaihdunta lasketaan potentiaalisen haihdunnan ja järven pintalämpötilan avulla. Järvi lämpenee keväällä ja jäähtyy syksyllä hitaammin kuin Class-A astian vesi, mikä
pienentää järvihaihduntaa keväällä ja kasvattaa sitä syksyllä

3.2

Kalibrointi

Vesistömalli kootaan valunta-, joki-, tulva-alue- ja järvimalleista kutakin vesistöä kuvaavaksi malliksi. Vesistömalli kalibroidaan - sovitetaan vesistöön - hakemalla optimointimallilla sen yhtälöiden parametreille sopivat arvot. Kalibrointi tehdään uudelleen vuosittain, kun uudet havainnot otetaan käyttöön tai kun mallin
prosessikuvausta kehitetään. Uusimmat havainnot liitetään kalibroitiin, jotta varmistetaan mallin kyky kuvata nykyistä vesistöä. Pidennetty kalibrointijakso tarkentaa kalibroitavien parametrien määritystä.

3.3

Laskentatulokset

Laskennan tulokseton esitetty taulukossa 2.

1

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115708&lan=fi
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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 Kemijärvelle neljälle eri virtaaman toistuvuudelle (1/20a,
1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a). Karttojen suositeltu esittämismittakaava on 1/20 000. Tulvavaaraalueiden 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

Kemijärven reunamilla on maapatojen avulla erotettu padotuksen aiheuttaman veden nousun vaikutuksen
ulkopuolelle rakentamiseen tai viljelykseen käytettäviä maa-alueita. Näiden maapatojen harjakorkeudet
ovat +150 - +151 m (N43) ja alin tiivistyssydämen korkeus (Pöyliön padossa) N43+149,8 m
(=N2000+150,26m). Tulvavaarakartoitettavalla alueella on Kemijärven taajama suojattu Pöyliöjärven penkereillä. Lisäksi on suojattuna Tarvaslammen ja Porolammen ympäristöt.
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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.
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