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1. Johdanto
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja valtioneuvoston asetus (659/2010) säätelevät tulvariskien hallinnasta
Suomessa. Lain mukaan kaikille merkittäville tulvariskialueille tulee laatia koko vesistöalueen kattava tulvariskien
hallintasuunnitelma. Ivalon taajama on yksi Lapin viidestä merkittävästä tulvariskialueesta, muita ovat Kemijoen
vesistöalueella sijaitsevat Rovaniemi, Kittilän kirkonkylä ja Kemijärven kaupunki sekä Tornion-Muonionjoen
vesistöalueella sijaitseva Tornion kaupunki.
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa tulee esittää toimenpiteet, joilla tulvariskien hallinnan tavoitteet saavutetaan sekä
yhteenveto toimenpiteiden vaikutuksista, kustannuksista ja hyödyistä. Lisäksi toimenpiteet pitää sovittaa yhteen
vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Toimenpiteistä tulee esittää myös kuvaus ja perustelut
etusijajärjestyksestä. Osana tulvariskien hallinnan suunnittelua tulee järjestää riittävästi vuorovaikutusta eri
osapuolten kanssa.
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen arviointi tehdään osana tulvariskien hallinnan suunnittelua. Tähän raporttiin kerättyä
tietoa ja tuloksia voidaan hyödyntää Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Tässä raportissa käsitellään Ivalon
tulvaryhmän kanssa päätettyjä tulvasuojeluvaihtoehtoja ja arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella
toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia ja tulvasuojeluhyötyjä. Jokaisen toimenpiteen kohdalla selvitetään myös
vaikutuksia vesienhoitoon ja toimenpiteen yhteensopivuutta vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa.
Tulvasuojeluvaihtoehtojen arvioinnissa sovelletaan monitavoitearviointimenetelmää (Multi-Criteria Analysis MCA).
Monitavoitearviointi tarkoittaa joukkoa erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan koota, jäsentää ja esittää
toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa tietoa järjestelmällisesti ja kattavasti. Arviointi mahdollistaa moniin eri tekijöihin
ja eri suuntaan vaikuttavien ja erimitallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi montavoitearvioinnin avulla voidaan
huomioida myös sidostahojen näkemyksiä ja arvostuksia.
Työn tueksi perustettiin paikallisista sidostahoista koostuva arviointiryhmä. Arviointiryhmä kokoontui kolme kertaa ja
ryhmän jäsenet saivat vaikuttaa asioihin työn aikana ja tuoda esiin näkemyksiään. Arviointiryhmän keskeinen työ on
tarkistaa asiantuntijoiden laatimat vaikutusarviot ja vaikuttaa arviointitekijöiden muodostamiseen ja
arviointitekijöiden painottamiseen. Arviointiryhmään kuuluivat seuraavat tahot:















Inarin kunta
Lapin pelastuslaitos
Lapin ELY-keskus Y- ja L-vastuualueet
Lapin liitto
Lapin luonnonsuojelupiiri
Inergia Oy
Saamelaiskäräjät
Hammastunturin paliskunta
Ivalon paliskunta
Sallivaaran paliskunta
Inarin Lapin Vesi Oy
Inarin kalastusalue
Koppelo-Akujärvi osakaskunta
Metsähallitus
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2. Ivalon tulvariskit
2.1 Aiemmat kokemukset tulvista Ivalossa
Ivalojoen kevättulvat alkavat yleensä huhtikuun lopussa ja virtaamat ovat suurimmillaan toukokesäkuun vaihteessa
(Nehvonen 2001). Ivalon keskustaajama on sijaintinsa vuoksi kärsinyt lähes vuosittain tulvan seurauksista. Suuria
tulvia on ollut vuosina 1952, 1966, 1968, 1981, 1993, 2000 ja 2005. (Ollila et al. 2000, Hyvönen 2006.)
Tulvariskialueella jääpatoja muodostuu Kuusiniemeen, Näveriniemeen ja Törmäseen (Kuva 1).
Suurin tulva on tapahtunut vuonna 2005, jolloin kyseessä oli vesistötulva ilman jääpatoja. Tulvan syntymiseen
vaikuttivat kevään 2005 Ivalojoen valuma-alueen lumen vesiarvot, jotka olivat ennätyssuuret (hammastunturin
suunnalla parhaimmillaan yli 250 mm/m²) ja sulamisaikaan satoi runsaasti vettä (sadesumma oli noin 80 mm). Lisäksi
sulamisaika oli nopea lämpimistä säistä johtuen. Suurin virtaama oli 26.5.2005 tuolloin Pajakosken kohdalla 1045 mᶟ/s
ja suurin vedenkorkeus oli tuolloin N₆₀+128,01 metriä. Tiet Näveriniemeen ja ajoittain Rovaniemen suuntaan
Kerttuojan kohdalla olivat poikki. Tulvassa kastui kaikkiaan 14 asuinrakennusta ja arviolta 29 lomarakennusta.
Tilapäisillä tulvapenkereillä suojattiin kolme taloa. Vahinkohakemuksia tehtiin kaikkiaan 105 kappaletta. Haettujen
vahinkojen yhteissumma oli noin 0,2 milj. euroa. Vuoden 2005 tulva vastasi lähes kerran 100 vuodessa toistuvaa
tulvaa (ilman jäiden tai jääpatojen vaikutusta) (ks. Taulukko 1). Vuoden 2000 tulva oli melkein yhtä suuri, silloin
vedennousu aiheutui jääpadosta. Vuonna 2000 virtaama oli 920 mᶟ/s ja suurin havaittu vedenkorkeus oli Pajakorkealla
N₆₀+127,80 metriä. (Saarijärvi 2005.)
Taulukko 1. Ivalon tulvavedenkorkeudet (N₆₀+m) eri tulvatilanteissa. (Tiedot Ivalon tulvavaarakartta)

Paikka
Huuhkaja
Sairaala
Ivalojoen silta
Kuusiniemi
Virtaama

Vedenkorkeus
(1/50a)

Vedenkorkeus
(1/100a)

Vedenkorkeus
(1/250a)

124,96
123,24
122,94
122,16
1001 mᶟ/s

125,23
123,50
123,18
122,37
1108 mᶟ/s

125,56
123,81
123,48
122,63
1249 mᶟ/s

Kuva 1. Ivalojoen yleisimmät jääpatojen muodostumispaikat. (Kuva: Paatsjoen tulvariskien alustava arviointi 2011)
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2.2 Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteet Ivalossa
Ivalon tulvaryhmän asettamat alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet
Taulukko 2. Ivalon tulvariskien hallinnan tavoitteet

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut:

Ihmisten terveys ja turvallisuus:




Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei
sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset on
suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus
vaarannu)
Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä
alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita
tai kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet
varmistettu



Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat
suojata omaisuuttaan sekö varautua tulvatilanteeseen omatoimisesti



Ylläpidetään ajantasaista tulvatilanne-kuvaa
viranomaisille ja kansalaisille



Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu
ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa
tulvatilanteessa (1/250a)



Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin
harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a)

Ympäristö:


Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella
ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua
pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista
seurausta ympäristölle



Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole
ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa

Kulttuuriomaisuus:



Ei ole asetettu tavoitetta, koska tulvavaaraalueella ei ole kohteita

Vesienhoidon tavoitteet Ivalon alueella
Tulvasuojeluvaihtoehtojen toimenpiteet kohdistuvat vesimuodostumaan Ivalojoki (71.400_001). Vesimuodostuman
ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi (2013) ja sen kemiallinen tila on hyvä. Ivalon taajama-alueen hajakuormitus
ja sivujokien varrella harjoitettu kullanhuuhdonta vaikuttavat tilaan lievästi ja paikallisesti. Inarijärven säännöstely
vaikuttaa lievästi joen suistoalueella. Ympäristötavoitteena Ivalojoella on sen erinomaisen ekologisen tilan ja hyvän
kemiallisen tilan ylläpitäminen. (Lapin ympäristökeskus 2010.)
Vesimuodostumaan liittyy Ivalojen suiston Natura-2000 alue, joka on mukana vesienhoidon suojelualuerekisterissä.
Luonto- ja lintudirektiivin tavoitteet tulee tällä alueella ottaa huomioon. Vesistä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien
vaatimukset asetetaan etusijalle tilatavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Pääasiallinen peruste alueen
sisällyttämiseksi suojelualuerekisteriin ovat alueen luontotyypit, erityisesti jokireitit ja tulvaniityt. Natura-alueilla
pinta- ja pohjavesien tulee olla sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. (Lapin
ympäristökeskus 2010.)

2.3 Tulvauhanalaiset erityiskohteet Ivalossa
Taulukko 3. Tulvauhanalaiset erityiskohteet 1/250a
tulvatilanteessa Ivalossa.

Ivalojoen tulvaryhmä on asettanut tavoitteeksi, että
erityiskohteita ei sijaitse tulva-alueella tai erityiskohteet suojataan 1/250a tulvilta. Taulukkoon 3 on
koottu ne erityiskohteet, jotka ovat vaarassa kastua tai
ovat tulvan saartamia 1/250a tulvatilanteessa.

Terveyskeskukset:
 Ivalon terveyskeskus
Palvelutalot:
 Palvelukeskus Koivikko
 Kehitysvammaisten toimintakeskus
 Ryhmäkoti Kaamosranta
 Kehitysvammaisten rivitalo
Päiväkodit:
 Ivalon päiväkoti
 Ivalon ryhmäperhepäiväkoti Nâsti
 Koltansaamen kielipesä

Kaikki erityiskohteet sijaitsevat Ivalon keskustassa
valtatien 4 ja Ivalojoen välissä. Joen puolella on
tulvapenger, jonka yli tulvavesi nousee 1/250a tulvilla.
Tulvaveden korkeus N₆₀+123,81-123,48 ja penkereen
nykyinen korkeus N₆₀+123,2-123,5 m.
Vaikeasti evakuoitavat erityiskohteet on esitetty
taulukossa Taulukko 3.
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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2.4 Välttämättömyyspalvelut ja infrastruktuuri
Ivalon tulvaryhmän asettaman tavoitteen mukaan vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto
tulisi toimia erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). Lisäksi merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin
harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a) ja kulkuyhteydet erityiskohteille säilyvät.

Sähkön- ja lämmönjakelu
Ivalon tulvariskialueella on 32 muuntajaa 1/250a tulva-alueella. Muuntamoiden korkeustiedot ja sijaintikartat on saatu
Tunturiverkko Oy:ltä ja niiden sijaintitiedot päivitetään Ivalon tulvariskikarttaan.
Ivalon sähköasema sijaitsee Vävyniemessä Tavihaarantiellä. Sähköasema voi kastua erittäin harvinaisella tulvalla. Jos
sähköasemalle pääsee tulvavesi, on mahdollista, että sähköt katkeavat koko Ylä-Lapin alueelta. Sähköaseman
ympärille on rakennettu vuonna 2011 tulvapenger, joka on korkeudeltaan N₆₀+123,00 – 123,55 ja tie sähköasemalle
korkeudella 123,10. (Kaisanlahti 2013.) Tulvavedenkorkeus (1/250a) on sillä kohdalla N₆₀+123,02-123,4 (Ivalon
tulvavaarakartta).
Ivalon kaukolämpökeskus uhkaa kastua erittäin harvinaisella tulvalla. Kaukolämpökeskus sijaitsee Metsätiellä Ivalon
keskustassa. Lämmönjakelun piirissä Ivalon taajamassa on tällä hetkellä 63 asiakasta. Kaukolämpöverkoston
kokonaispituus on 10 784 m. Ivalon lämpölaitos tuottaa lämpöenergiaa vuosittain n. 19 GWh. (Inergia Oy 2013.)
Keväällä tulva-aikana lämmönjakelu on pienentynyt ja lämmönjakelun keskeytys aiheuttaa lähinnä lämpimän veden
jakelun katkeamisen.

Vesi- ja jätevesihuolto
Vesijohtoverkostolle tulva ei aiheuta ongelmia, sillä vesijohtoverkosto sijaitsee maan alla ja putkisto on vesitiivis.
Yhtään vedenottamoa ei sijaitse tulva-alueella Ivalossa.
Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) lähes koko jätevesiverkosto on tulvan alla ja tulvat aiheuttavat ongelmia
jätevesiverkoston toiminnalle. Viemäriverkoston toiminnan keskeytyessä jätevesiputkistot voivat ylikuormittua, jolloin
suurin osa talouksien jätevesistä pääsee luontoon puhdistamattomina ja voivat purkautua myös taloihin sisälle.
Ivalon alueella on yhteensä reilut 70 pumppaamoa ja niistä kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan alle jää noin 40
pumppaamoa. Jätevesiputkistoa on yhteensä noin 51 km ja tulvaveden alle jää noin 35 kilometriä 1/250a tulvalla ja 4
km 1/100a tulvalla.
Suurtulvan aikana koko viemäriverkoston toiminta keskeytyy ainakin keskustan alueella ja Näverinniemessä, jossa
pumppaamojen toiminta joudutaan keskeyttämään. 1/100a tulvalla tulvaveden alla on 2 pumppaamoa Teponmäen
alueella ja 2 pumppaamoa Huuhkajan alueella. Lisäksi 2 pumppaamoa ovat lähellä tulva-aluetta jolloin niidenkin
toiminta voi keskeytyä. Vuosien 2000 ja 2005 tulvissa jouduttiin sulkemaan Näveriniemen pumppaamo ja Puhakantien
pumppaamo, jolloin yhteensä 44 talouden jätevedet valuivat maastoon 3-4 päivän ajan (Portti 2013).

Tulvauhanalaiset yleiset tiet
Ivalon tulvauhanalaiset yleiset tiet ja kastuvien teiden määrät on esitetty taulukossa 3 ja kuvassa 1.
Valtatie 4 (Rovaniementie) kastuu tulvamallinnuksen mukaan osan matkaa sekä 1/100a ja 1/250a tulvilla
Teponmäessä Kerttuvuopajan kohdalla (Kuva 2). Valtatielle 4 (Ivalontie) nousee vesi 1/250a tulvilla myös
ydinkeskustan kohdalla (kuva 1). Valtatien 4 (Rovaniementien) korkeus tulvivan tien kohdalla maastomallissa 124,4 125 m (matalimmassa kohdassa 122,78 m). Vedenkorkeus tulvavaarakartassa (1/250a) 124,73 m. Vettä tiellä on
enimmäkseen alle puoli metriä, mutta matalimmissa kohdissa vettä on paikoin yli metrin.
Lentokentäntie on kastunut vuonna 2005 tulvassa, jonka jälkeen tietä on korotettu. Tulvamallinnuksen mukaan tie
kastuisi lyhyen matkaa 1/100a tulvilla ja reilu 500 metrin matkalta 1/250a tulvilla (Taulukko 4). Lentokentäntien
korkeus 125,3 -125,6 m tulvivan tien kohdissa. Veden korkeus tulvavaarakartassa (1/250a) 125,56 m. Vettä on tiellä
enimmillään noin 30 cm.
Koppelontie on kastunut vuonna 2005 tulvalla ja sitä on korotettu tulvan jälkeen. Tulvamallinnuksen mukaan
Koppelontielle nousee vesi Alavuopajan pohjoispuolella 1/100a tulvilla ja useisiin kohtiin Koppelontien alkupäässä
1/250a tulvilla (Kuva 2). Koppelontien korkeus tulvivien tieosuuksien kohdilla maastomallissa 123,6 – 121,9 m. Veden
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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korkeus tulvavaarakartassa (1/250a) 123,4, 123,02 ja 122,63m. Vesisyvyys tiellä on pääosin alle puoli metriä ja
syvimmillään noin 70 cm.
Taulukko 4. Tulvauhanalaiset yleisten teiden määrät 1/250a ja 1/100a tulvilla (yleiset tiet/digiroad)

Tieosuus
Rovaniementie (valtatie 4)
Ivalontie
Petsamon/Nellimintie
Koppelontie
Leiritie
Lentokentäntie
Yhteensä

Tie veden alla (m)
tulva 1/250a
630 m
780 m
2100 m
1990 m
890 m
550 m
6940 m

Tie veden alla (m)
tulva 1/100a
525 m
200 m
50 m
775 m

Kuva 2. Tulvauhanalaiset tiet Ivalossa 1/100a (pun.) ja 1/250a (kelt) tulvilla.

2.5 Omaisuusvahingot ja ihmisten määrä tulva-alueella
Tulvaryhmä on asettanut tavoitteeksi että asuinrakennukset eivät kastuisi harvinaisella tulvalla (1/100a). Taulukkoon 6
on koottu tietoja kuinka paljon asukkaita ja rakennuksia sijaitsee tulva-alueella eri tulvan toistuvuuksilla Ivalossa.
Taulukkoon 5 on kerätty erityyppisten tulvauhanalaisten rakennusten määrät Ivalossa ja taulukkoon 7Taulukko 7 on
tulvauhanalaisten rakennusten määrät eri asuinalueilla.
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Taulukko 5. Erityyppisten rakennusten määrät Ivalossa 1/100 ja 1/50a tulvatilanteissa. (RHR 2011)

Rakennuksen
käyttötarkoitus
Omakotitalot
Paritalot

Määrä
1/100a
tulvaalueella
68 kpl
4 kpl
25 kpl

Vapaa-ajan
asuinrakennukset
Eläintiloja
Muut rakennukset
Rakennuksia
yhteensä

3 kpl
71 kpl
179 kpl

Määrä
1/50a
tulvaalueella

Lisätietoa
käyt. vak. asumiseen 45,
tyhjillään 22
2 vak. asumiseen, 2 tyhjillään
Sis. vuokrattavat mökit
(alueella lisäksi 9
majoitusliikerakennusta joiden
RHR-piste väärä)
-käyt. vak. asumiseen 3 kpl
talous-, saunarakennukset
muut
Asuntoja 56 kpl, rakennuksia
joita käytetään vakituiseen
asumiseen on 51 kpl

44 kpl
3 kpl
14 kpl

3 kpl
62 kpl
133 kpl

Lisätietoa
käytt. vak. asumiseen 27,
tyhjillään 16
1 vak. asumiseen, 2 tyhjillään
Sis. vuokrattavat mökit
(alueella lisäksi 7
majoitusliikerakennusta joiden
RHR-piste väärä)
-käyt. vak. asumiseen 2 kpl
talous-, saunarakennukset
muut
Asuntoja 38 kpl, rakennuksia
joita käytetään vakituiseen
asumiseen on 31 kpl

Taulukko 6. Tunnuslukuja tulva-alueesta. (Tiedot SYKE)

1/20a

1/50a

1/100a

1/250a

1/1000a

Asukkaiden määrä

53

67

129

2197

2628

Rakennukset

104

125

174

1523

1754

Asuntojen lkm

27

32

56

1075

1280

Taulukko 7. Ivalon tulvavaarassa olevat asuinalueet 1/100a tulvalla ja rakennusten määrät (RHR 2011)

Tulvauhanalainen
asuinalue

Tietoa alueesta

Keskusta

Alueella suurin osa alueen asukkaista, erityiskohteista ja alueen palvelut, alue suojattu
penkereellä (korkeus N60 + 124,7 – 123,2 m. Pitää korottaa osittain 1/100a tulvaa varten.)

Huuhkaja/
Törmänen

Tulvauhanalaisia rakennuksia 23 kpl, joista penkereen sisällä 20: 10 asuttua omakotitaloa (1
penkereen ulkopuolella), 3 asukasta, penkereen korkeus N60+ 123,45m, mahdollisesti liian
matala 1/100a tulvalla.

Teponmäki

Tulvauhanalaisia rakennuksia 32 kpl: 5 asuttua omakotitaloa, 6 vapaa-ajan asuinrakennusta
(sis. mökit), yhteensä 7 asukasta, yksi talokohtainen penger (korkeus N60+125m), suojaus
mahdollisesti liian matala 1/100a tulvalla.

Näverniemi

Tulvauhanalaisia rakennuksia 13 kpl: 1 asuttu omakotitalo, 5 vapaa-ajan asuinrakennusta, 3
asukasta, alueen pääasuinalue suojattu penkereellä (korkeus N60+124,2)

Korteniemi

Tulvauhanalaisia rakennuksia 8 kpl, 2 asuttua omakotitaloa, 4 asukasta, alueella on 3 taloa
suojattu talokohtaisilla penkereillä: Myyryläisen suojaus mahdollisesti liian matala (1/100a
tulvalla) (korkeus N60m+123,8)

Koivula

Tulvauhanalaisia rakennuksia 24 kpl, 8 asuttua omakotitaloa ja 1 paritalo, 3 vapaa-ajan
asuinrakennusta, yhteensä 26 asukasta

Kuusiniemi

Tulvauhanalaisia rakennuksia 10 kpl: 3 asuttua omakotitaloa, 4 vapaa-ajan asuinrakennusta,
yhteensä 13 asukasta. Penger Alavuopajan reunassa suojaamassa laajempaa asuinaluetta
(korkeus N60+123m), lisäksi 3 talokohtaista pengertä.

Tahkotörmä

Tulvauhanalaisia rakennuksia 19 kpl: 6 asuttua omakotitaloa, yhteensä 16 asukasta

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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2.6 Ympäristö, luonnonsuojelu ja kulttuuriperintö Ivalon
tulvariskialueella
Uhanalaiset lajit
Ivalon tulvariskialueella on uhanalaisia kasvilajeja yhteensä 15 (Taulukko 8) (Kojola 2013). Näistä Isonuijasammal ja
Lapinesikko kuuluvat ryhmään erittäin uhanalaiset lajit (EN) ja on erittäin suuri uhka että lajit häviävät luonnosta
lähitulevaisuudessa. Vaarantuneita lajeja on yhteensä 3 lajia: Murroskolva, Pohjannoidanlukko ja Siperianvehnä.
Nämä lajit voivat hävitä luonnosta keskipitkällä aikavälillä. Alueelta löytyy myös uhanalaisuusarviointiin soveltumaton
laji (NA) Kylämalva. Lajia esiintyy alueella vain satunnaisesti.
Ivalon tulvariskialueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten eläinlajien esiintymiä (linnut mukaan lukien) eikä levien,
jäkälien, kääpien tai sammalten esiintymiä. (Kojola 2014.)
Mikäli alueelle suunnitellaan hanketta, joka muuttaa alueen maankäyttöä, tulee hankkeen toteuttajan selvittää
viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen mahdollinen esiintyminen. Viitasammakko ei ole uhanalainen laji,
mutta se on luontodirektiivin liite IV laji, eli tiukkaa suojelua vaativa laji. (Kojola 2014.)
Taulukko 8. Ivalon tulvariskialueella esiintyvät uhanalaiset kasvilajit (Kojola 2013.)

Uhanalainen kasvilaji

Uhanalaisuusluokka (IUCN)

Isonuijasammal
Häiväpiiloseppä
Murroskolva
Pohjankuusijäärä
Siljokuoriainen
Ahonoidanlukko
Katkeravesirikko
Ketonoidanlukko
Kylämalva
Laaksoarho
Lapinesikko
Lapin kissankello
Lapinlemmikki
Pohjannoidanlukko
Siperianvehnä

Erittäin uhanalaiset EN (luontodirektiivi II)
Elinvoimaiset LC
Vaarantuneet VU
Silmälläpidettävät NT
Silmälläpidettävät NT
Silmälläpidettävät NT
Silmälläpidettävät NT
Elinvoimaiset LC
Arviointiin soveltumaton NA
Silmälläpidettävät NT (luontodirektiivi II ja IV)
Erittäin uhanalaiset EN
Silmälläpidettävät NT
Elinvoimaiset LC
Vaarantuneet VU
Vaarantuneet VU

Luonnonsuojelualueet
Ivalon tulvariskialueen rajojen sisällä ei sijaitse yhtään Natura2000 -aluetta. Lähellä tulvariskialuetta Ivalojoen
suistossa Koppalossa sijaitsee Ivalojokisuiston (FI1300211) VPD Natura 2010 –alue. Alueen pinta-ala on 1124
hehtaaria. Ivalojokisuisto on arvokas luonnontilainen jokisuisto, josta löytyy tulvaniittyjä, rantasoita ja se on myös
arvokas lintukohde. VPD luonnonsuojelun perusteena ovat luontotyypit, erityisesti jokireitit ja tulvaniityt. Myös
Inarijärvellä on oma Natura-alue (FI1300212). Sen pinta-ala on 89 960 hehtaaria ja luonnonsuojelun perusteena on
edustava, karu ja kirkasvetinen järvi. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta.)
Ivalojoen valuma-alueella on useita Natura-alueita. Hammastunturin erämaa (FI1300203) sijaitsee laajalla alueella AlaIvalojoen valuma-alueen pohjois- ja länsiosissa. Natura-alueen pinta-ala on 154 903 hehtaaria ja sen
suojeluperusteena on SCI. Alue on luontotyypeiltään monipuolinen ja vaihteleva laaja erämaa-alue. Alueella on
tunturikangasta, tunturikoivikkoa ja luonnonmetsää. (Lindqvist – Posio 2005.) Ala-Ivalojoen valuma-alueen eteläosassa
sijaitsee myös pienialainen Natura-alue, Sota-aapa (FI1301705). Sota-aavan pinta-ala on 3178 hehtaaria ja sen
suojeluperusteena on sekä SPA että SCI. Alue on Metsä-Lapin aapasuovyöhykkeeseen kuuluva karuhko aapasuo, joka
kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.
Sota-Aavalla on laaja koivikkoalue, joka on erityisen merkittävä
kahlaajalinnuille. Alueella esiintyy 2 luontodirektiivin II-liitteen lajia ja 15 lintudirektiivin I-liitteen lajia joista 2 on
uhanalaisia lajeja. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Lindqvist-Posio 2005.)
Ylä-Ivalojoen valuma-alueella sijaitsee Lemmenjoen kansallispuiston Natura-alue (FI1300201). Lemmenjoen
kansallispuisto kuuluu myös VPD Natura 2010 – alueisiin. Natura-alue on laaja, se kattaa lähes koko valuma-alueen
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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jatkuen Ylä-Ivalojoen valuma-alueen pohjoispuolelle Vaskojoen, Lemmenjoen ja Menesjoen valuma-alueille. Naturaalueen pinta-ala on 285 990 hehtaaria. Sen VPD suojeluperusteena ovat luontotyypit, erityisesti jokireitti.
Lemmenjoen kansallispuistossa on tunturikoivikkoa, tunturikankaita, luonnonmetsää, aapasoita ja se on tärkeä
lintualue. Kohdetta ehdotetaan liitettäväksi Ramsar-kohteeksi eli kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen
luetteloon. Alueella pesii lintudirektiivin I-liitteen lajeista 23 lajia, joista 6 on luokiteltu uhanalaiseksi. (Ympäristötiedon
hallintajärjestelmä Hertta, Lindqvist-Posio 2005.)
Kulttuurihistoria ja muinaismuistot:
Ivalon keskustan asemakaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai alueellisesti arvokkaita perinnemaisema- tai
kulttuuriympäristökohteita (Inarin kunta 2013). Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) eikä myöskään tunnettuja muinaismuistorekisteriin merkittyjä kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
Saamelaismuseon arkeologi Eija Ohjanlatva suoritti asemakaavan arkeologisen inventoinnin 29.9.2011, joka kohdistui
esihistoriallisille asutuksille suotuisille rakentamattomille Ivalojoen rantatörmille. Inventoinnissa ei löytynyt mitään
kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa (Inarin kunta 2013.)
Ivalojoen valuma-alueilla sijaitsee kolme valta-kunnallisesti arvokasta kulttuuriperintökohdetta, jotka on merkitty RKYrekisteriin (päivitetty 2009):




Sallivaaran poroerotuspaikka, (Poroerotuspaikat ja –aidat)
Lisman saamelaiskylä (Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta)
Ivalojoen kulta-alue

Sallivaaran poroerotuspaikka
Poroerotuspaikat kuuluvat paimentolaiseen poronhoitoon ja niillä on paikalliselle väestölle myös huomattava
kulttuurinen ja yhteisöllinen merkitys. Valikoimaan sisällytetyt poroaidat edustavat alueellisesti, ajallisesti ja
rakenteeltaan erityyppisiä ja eri käyttövaiheessa olevia aitoja. Käytöstä pois jääneet, kunnostetut tai osittain
maatuneet poroaidat ovat merkittäviä poronhoidon historiaa kuvastavia rakenteita. (Museovirasto 2009a.)
Sallivaaran jo 1800-luvulla käytössä ollut poroerotuspaikka on Lemmenjoen kansallispuiston alueella. Alueella oleva
suuri, 0,5 kilometrin pituinen kaarre on rakennettu vuoden 1933 aidan mukaisesti puusta (uluista) ja uusittu 1980luvulla. Kaarteeseen liittyy kaksi pidätystä ja erotuskaarteeseen 22 konttoria. Kämppiä tai niiden jäänteitä
erotuspaikalla on yhteensä 17. (Museovirasto 2009a.)
Lisman saamelaiskylä:
Lisman saamelaiskylä nykyisen Lemmenjoen kansallispuiston keskellä on rakenteeltaan hyvin säilynyt esimerkki
poronhoitoon perustuvasta saamelaisasutuksesta. Aapa-Lapin laajojen metsä- ja suokairojen keskellä olevaa kylää
ympäröivät poronhoidolle otolliset mäntyvaltaiset varpu-jäkäläkankaat. Ivalojokeen laskevan Lismajoen koillisrannalle
Kotivaaran juureen rakentuneen kylän rakennuskanta on peräisin 1900-luvun eri vuosikymmeniltä. (Museovirasto
2009b.)
Lisman kylän avoimella pihakentällä on Nillan Pieran, Nillan Jounin, Jussan Antin ja Näkkälän Iiskon (Hannula) talot.
Lismajoen toisella puolella on Kuolpunatievan rakennusryhmä. (Museovirasto 2009 b.)
Pihapiireihin kuuluvat asuinrakennusten lisäksi navetat, pariaitat, saunat ja puuvajat. Talon vieressä on laudoista tehty
poroaita, poroaidat ovat ympäröineet pihaa ja härkäladot sijainneet lähimetsässä. Piha on puutonta, avointa
nurmikenttää, jolla on heinän kuivaushaasioita. (Museovirasto 2009b.)
Lisman kylän alue on myös maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta
tärkeäksi alueeksi. Jolloin alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten
arvojen säilyminen. (Lapin liitto 2008.)
Ivalon kulta-alue:
Lapin kullankaivuun historian keskeisin kohde on melkein 200 kilometrin mittainen Ivalojoki sivujokineen ja –
puroineen. Erämaajoki on muuttunut kulttuuriympäristöksi 1860-luvun lopussa alkaneen, vaiheittain jatkuneen
kullanhuuhdonnan kautta. Ivalojoella kullankaivuu ei sotien jälkeen laajentunut eikä koneistunut. Jokilaakson
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ympäristö ja kulttuurihistorialliset
maisemana.(Museovirasto 2009c.)

kohteet

ovat

säilyneet

rakennusperintönä,

muinaisjäännöksinä

ja

2.7 Vahinkojen arvioitu määrä eri tulvan toistuvuuksilla
Vuonna 2005 vahingot olivat 0,2 miljoonaa euroa ja tulva oli noin kerran 70 vuodessa toistuva tulva. Vuoden 1981
tulvasta aiheutui Ivalon taajamalle 1,6 miljoonan markan (nykyarvo noin 700 000€) vahingot rakennuksille ja 0,3
miljoonan markan (nykyarvo noin 131 000 €) suojaus-, korjaus- ja pelastustyöt. (Saarijärvi 2005.)
Aiemmin on selvitetty Ivalon taajaman vahinkojen suuruutta Ivalojoen alueen tulvasuojelu suurtulvilta
yleissuunnitelmassa (Hyvönen 2006). Siinä arvioitiin, että nykyisten penkereiden ylittyessä, vahingot Ivalon taajamalle
olisivat noin 6,95 miljoonaa euroa. Vahinkoihin sisältyy 15 kerrostaloa, reilu 500 asuinrakennusta, reilu 200
talousrakennusta, noin 300 vapaa-ajan asuinrakennusta, 9 teollisuushallia ja 6 kauppakeskusta. Vahingoista suurin osa
kohdistuu Ivalon keskustaajamaan. Koppelon kylällä vahinkojen suuruus on arvioitu olevan 0,16 miljoonaa euroa,
Törmäsessä 0,12 miljoonaa euroa. Arvioinnin jälkeen Koppeloon ja Törmäseen on rakennettu tulvapenkereitä, jotka
hieman pienentävät arvioitujen vahinkojen määrää. (Hyvönen 2006.) Rakennusvahinkojen lisäksi tiestölle ja silloille
vahinkoja aiheutuisi noin 5 miljoonaa euroa. Kokonaisvahingot olisivat arvioilta yhteensä 11,7 miljoonaa euroa
(Hyvönen 2006.)
Kokonaisvahingot Ivalon tulvariskialueella ovat mittavat erisuuruisilla tulvilla. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 9) on
koottu Suomen ympäristökeskuksen laskemat euromääräiset tunnusluvut vahingoille tulvavaarakartan viidelle eri
toistuvuudelle. Vahinkojen laskemisen lähtötietoina on käytetty Ivalon tulvavaarakarttoja, RHR-rekisteriä sekä
Digiroad-aineistoa.
Taulukko 9. Yhteenveto vahinkoarvioista euroissa Ivalon tulvariskialueella eri tulvan toistuvuuksilla. (Suomen ympäristökeskus)
Ivalon tulvakartan toistuvuudet
Yhteenveto vahinkoarvioista (M€)
Kokonaisrakennusvahingot
rakennevahingot
puhdistus
irtaimisto
Liikenne
liikennekatkon lisäaika
liikenneinfra
Pelastustoimi
Ajoneuvot
Yhteensä

5%
1/20a
2,62
1,32
0,38
0,92
0,27
0,01
0,26
0,13
0,04

2%
1/50a
3,43
1,74
0,50
1,18
0,40
0,02
0,38
0,17
0,06

1%
1/100a
4,73
2,40
0,71
1,62
0,51
0,03
0,48
0,24
0,10

0,4 %
1/250a
52,92
24,52
8,29
20,11
2,40
0,18
2,21
2,69
1,57

0,1 %
1/1000a
88,50
42,43
13,72
32,35
3,57
0,33
3,24
4,48
2,31

3,07

4,06

5,58

59,57

98,86

Vahingot koostuvat rakennuksiin kohdistuvista vahingoista, joista suurin osuus on rakennevahingot. Lisäksi
rakennusvahinkoihin liittyy irtaimistolle kohdistuvat vahingot ja rakennuksen puhdistamiskustannukset. Laskennassa
on arvioitu kellarillisten talojen määräksi 9,5 % rakennuksien määrästä. Irtaimiston osuuden on arvioitu olevan
asuinrakennuksien kohdalla 6 % rakennuksen keskimääräisestä neliöhinnasta. Arviolaskelmien lähtötiedoissa on
käytetty lattiatason korkeutena 0,8 metriä maanpinnasta ja rakennusten keski-ikänä 30 vuotta.
Vahinkoarviot kuvaavat tilannetta, jossa mitään tulvatilanteen tulvasuojelutoimenpiteitä tai pelastustoimen
toimenpiteitä ei ole toteutettu. Toteutuneissa tulvissa ainakin osa kohteista on voitu suojata tilapäisin penkerein tms.
Rakennusten sokkeleiden ja kastuvien lattiapintojen korkeuksia ei ole tiedossa, joten ei ole voitu arvioida kuinka moni
tulvavaara-alueen rakennuksista kastuu todellisuudessa.
Vahinkoarviot ovat suuntaa antavia. Tulvavahinkotietokantoja tutkittaessa vaikuttaisi siltä, että
tulvavahinkokorvauksia on haettu rakennuksiin huomattavasti vähemmän vuoden 2005 tulvassa, kuin mitä
tulvavaarakarttoja tarkasteltaessa alueelle jäisi rakennuksia tulvaveden alle. Tulvavaarakartoissa on jonkin verran
epävarmuutta ja joillakin alueilla tulvavaarakartta voi levitä hieman laajemmalle kuin tulva todellisuudessa leviää ja
silloin myös kartan mukaan tulva-alueelle jää enemmän rakennuksia kuin mitä todellisuudessa. Lisäksi Rakennus- ja
huoneistorekisterissä on havaittu olevan puutteita Ivalon alueella. Esimerkiksi alueella voi olla tyhjillään olevia tai
käytöstä poistuneita asuinrakennuksia, joita ei ole päivitetty rekisteriin ja ohjelma laskee rekisteriin merkityn
käyttötilan perusteella ko. talojen arvon suuremmaksi kuin mitä todellisuudessa.
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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3. Ivalon tulvariskien hallintatoimenpiteiden arviointiin valitut
vaihtoehdot
Taulukkoon 10 on koottu Ivalon tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arviointiin valitut vaihtoehdot ja vaihtoehtojen
sisältämät toimenpiteet. Erilaiset toimenpideyhdistelmät on valittu kuuteen eri vaihtoehtoon sen perusteella, miten
hyvin toimenpiteet soveltuvat yhteen. Vaihtoehtojen määrittelyssä pyrittiin, että vaihtoehdot olisivat tarpeeksi
erilaisia, jotta arviointia ja vertailua voisi tehdä vaihtoehtojen välillä.
Taulukko 10. Tarkastelussa mukana olevat vaihtoehdot ja vaihtoehtojen sisältämät toimenpiteet.

Vaihtoehto

Pääryhmä

Toimenpiteet
Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tehostaminen
Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen

VE 1

Nykyisten käytäntöjen
tehostaminen

Tulvantorjunnan harjoitukset
Tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen
Jääpatojen muodostumisen ehkäisy

VE 2

Omatoiminen
varautuminen

Talojen ja asuinalueiden suojaaminen
Kastumista kestävien materiaalien käyttö rakentamisessa
Tilapäinen tulvasuojelu
Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen ja kunnostaminen

VE 3

Suojaaminen
tulvapenkereillä

Lisäpenkereiden rakentaminen
Teiden ja katujen korottaminen

VE 4

Ohitusuoman/

Ohitusuomien/tulvitusalueiden rakentaminen

tulvitusalueen
rakentaminen

Virtauksen parantaminen
Kuivatekoaltaiden rakentaminen vesistöalueelle

VE 5

Veden pidättäminen
valuma-alueella

Kosteikkojen perustaminen valuma-alueelle
Useiden pienten lampien/järvien hyödyntäminen tulvasuojelussa

VE 6

Ivalojoen ruoppaus

Ivalojoen ruoppaaminen
Rantasuojauksien tekeminen

3.1 Nykyisten käytäntöjen tehostaminen (VE 1)
toiminnoille varataan
ulkopuolelta.

Vaihtoehto 1 (VE1) sisältää toimenpiteitä, mitkä
kuuluvat nykyisellään pääosin viranomaisten tehtäviin
(Taulukko 10), joita kehittämällä voitaisiin parantaa
tulvasuojelua alueella. Vaihtoehdossa ei rakenneta
tulvasuojelurakenteita, vaan kehitetään jo olemassa
olevia toimintoja.

tulvavaara-alueiden

Suositukset
alimmista
rakentamiskorkeuksista
päivitetään aina uusimpien tietojen perusteella.
Rakentamismääräyksiin
kirjoitetaan
ohjeet
rakentamiseen ja rakennuksien laajentamiseen ja
huomioidaan erilaiset tulvakorkeudet alueella.
Määräyksissä
annetaan
tietoa
materiaaleista,
penkkojen korkeuksista ja sokkeleiden korkeuksista.

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen
tehostaminen
Vaihtoehdon toimenpiteissä maankäytön ohjausta
kaavoituksella pyrittäisiin tehostamaan. Kaavoihin
pyritään laatimaan tarkat ohjeet ja määräykset tulvaalueelle rakentamisen osalta ja erilaisille yhteiskunnan
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Erityiskohteiden osalta pyrittäisiin huomiomaan
tulvasuojelu nykyistä tarkemmin ja korkeammilla tulvan
toistuvuuksilla kuin muu rakennuskanta. Mahdollisia
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olemassa olevia kohteita pyritään
tulvavaara-alueen ulkopuolelle.

siirtämään

Tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen
Nykyisten käytäntöjen tehostamisessa olennainen osa
on myös tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän
kehittäminen.
Erilaiset
vesistöennusteet,
ilmastonmuutosennusteet, sääennusteet ja niiden
hyödyntämisen mahdollisuudet tulvasuojelussa ovat
tärkeitä jatkuvasti kehitettäviä asioita. Tulviin
varautuminen ja tulvavahinkojen välttäminen on
helpompaa, mitä tarkempia tietoja on käytössä ja mitä
aikaisemmin tulvat voidaan ennustaa. Viranomaisten
tulisi kehittää tulvista varoittamista ja jatkuvasti
ylläpitää tulvatilannekuvaa asukkaille.

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen
Riski- ja erityiskohteille tulee laatia kaikille
yksityiskohtaiset pelastus- ja evakuointisuunnitelmat,
jotka päivitetään säännöllisesti uuden tiedon
kerääntymisen myötä. Nykyisin kaikilla riskikohteilla ei
ole voimassa olevaa pelastus- ja evakuointisuunnitelmaa. Pelastuslain 15§:n mukaisesti vastuu
pelastussuunnitelman laatimisesta kuuluu rakennuksen
tai kohteen haltijalle. Alueella voisi kehittää myös
asuinaluekohtaisia
pelastusja
evakuointisuunnitelmia, jolloin pelastusviranomaisten toiminta
nopeutuu ja helpottuu ja myös asukkaat olisivat
tietoisia miten tulisi toimia tulvan uhatessa.

Tulvaviestintä ja sen kehittäminen alueelle sopivaksi
edistää ihmisten varautumista tulviin ja heidän
tulvatietoisuus parantuu. Esimerkiksi Ivaloon tulisi
laatia
tulvaviestintäsuunnitelma.
Suomen
ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämä
tulvakeskus aloitta vuoden 2014 alussa ja on omalta
osaltaan edistämässä tulvien ennustamista ja
tulvaviestintää. Tulvatietoisuuden parantamiseksi
oman talon käyttöoppaaseen tulisi sisällyttää tietoa
tulvatilanteessa toimimisesta ja talon ja omaisuuden
suojaamisesta.

Riskikohteet tulisi myös kartoittaa omaksi rekisteriksi,
johon laitetaan rakennuksesta oleelliset tiedot,
(asukkaiden määrät, sokkelin korkeudet, erityislaiteet
yms.)
Tulvantorjunnan harjoitukset
Tulvantorjunnan harjoitukset lisäävät viranomaisten ja
asukkaiden tietoa tulvatilanteessa toimimisesta ja
antavat tiedon, mitä osa-alueita tulee kehittää oikeita
tulvatilanteita varten.

Jääpatojen muodostumisen ehkäisy
Nykyisten käytäntöjen tehostamiseen kuuluu myös
jääpatojen muodostamisen ehkäisy. Työtä jääpatojen
ehkäisemiseksi tehdään vuosittain Ivalossa mm.
tekemällä jäänsahauksia sillan läheisyydessä ja
Ivalojoen alapuolisella vesistöosuudella.
Nykyiset
jäänsahaukset ja hiekoitukset yms. ovat melko työläitä
keinoja, joten toimenpiteitä olisi tärkeä kehittää ja
tehostaa.

Harjoituksena voisi tehdä myös omakotitalon
suojauksen ”mallisuorituksen”, jolloin asukkaat ja
kiinteistöjen omistajatkin saavat oppia miten tulee
toimia ja samalla saadaan kartoitettua mitä kaikkia
materiaaleja
yhden
omakotitalon
tilapäinen
suojaaminen
vaatii.
Myös
uusia
tilapäisiä
suojausmenetelmiä tulisi testata.

3.2 Omatoiminen varautuminen (VE 2)
Vaihtoehto 2:ssa (VE2) tarkastellaan tulvasuojelua
omatoimisen varautumisen keinoin (Taulukko 10).
Vaihtoehdossa tavoitteena on, että asukkaat ja
kiinteistöjen omistajat suojaisivat itse oman
omaisuutensa joko pysyvin tai tilapäisin menetelmin.
Myös kokonaisten asuinalueiden suojaaminen on
mahdollista aktiivisten asukkaiden toimesta.

omansa. Jokainen hankkii materiaalit oman talonsa
suojaamiseksi ja perehtyy niiden käyttöön, jotta mm.
tilapäisten suojauksien rakentaminen onnistuu tulvan
uhatessa. Irtaimiston suojaamiseksi haavoittuva
irtaimisto tulee siirtää ylempiin kerroksiin joko
pysyvästi tai tilapäisesti.
Toimenpiteenä voisi olla asuinalueiden tulvasuojelusuunnitelman laadinta, johon kiinteistöjen omistajat
voisivat osallistua. Alueelta selvitetään suojattavien
rakennusten määrät, erilaisten toimenpiteiden
toteuttamisen resurssit ja mahdollisuudet ja onko
suojausrakenteet pysyviä vai tilapäisiä. Lisäksi
selvitetään mahdollisuudet voisiko jonkun asuinalueen
suojata yhteisvoimin esim. asuinaluekohtaisella

Talojen ja asuinalueiden suojaaminen
Tavoitteena on, että asukkaat ja kiinteistöjen omistajat
selvittämät
oman
omaisuutensa
tulvasuojelun
mahdollisuudet.
Kiinteistön
omistaja
suojaa
rakennuksen pysyvillä tai tilapäisillä menetelmillä,
kunta
huolehtii
omistamiensa
rakennusten
tulvasuojelun ja liikekiinteistöjen omistajat suojaavat
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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penkereellä tai tulvaseinällä. Ivalossa on 9 laajempaa
asuinaluetta 1/100a tulvavaara-alueella.

Tilapäinen tulvasuojelu
Tilapäiset tulvasuojelun menetelmät on ollut vuosia
käytössä ja ne auttavat erityisesti matalilla tulvasyvyysvyöhykkeillä. Ivalossa tulisi selvittää asukkaiden
resurssit talojensa suojaamiseen ja selvittää kuinka
paljon materiaalia tarvitaan ja mistä tilapäiset
suojausmateriaalit hankitaan.

Kastumista kestävien materiaalien käyttö
rakentamisessa
Kastumista
kestävien
materiaalien
käyttöä
rakentamisessa tulisi edistää ja tietoa niiden käytön
mahdollisuuksista tulisi parantaa. Myös materiaalien
saatavuutta tulisi lisätä ja selvittää mahdollisuudet
niiden käytöstä nykyisessä rakennuskannassa. Tiedot
kastumista kestävistä materiaaleista voisi sisällyttää
rakentamismääräyksiin tulevaisuudessa.

Tilapäisiin menetelmiin kuuluu myös tilapäinen teiden
korottaminen. Ivalossa on paikoin tieosuuksia, joita ei
tarvitse korottaa kovin paljon, että tie pysyy
liikennöitävässä kunnossa. Tien tilapäinen korotus voi
joskus toimia myös tilapäisenä tulvapenkereenä ja tien
korottamisella voidaan suojata useampikin rakennus.

3.3 Suojaaminen tulvapenkereillä (VE 3)
Vaihtoehdossa 3 (VE 3) Ivalon alue suojataan tulvapenkereillä (Taulukko 10). Nykyisiä tulvapenkereitä
korotetaan kestämään 1/100a tulva ja erityiskohteiden
osalta 1/250a tulva. Lisäksi rakennetaan uusia
lisäpenkereitä niille alueille, missä tarvitaan
lisäsuojausta. Vaihtoehtoon sisältyy myös yleisten
teiden korottaminen. Tien tai katujen korottamiset
voivat toimia osaltaan myös estämässä tulvan
leviämistä.

terveyskeskuksen suojaamiseksi vähintään 30 cm.
Penkereen korkeus terveyskeskuksen kohdalla 123,5 m.
Myös Ivalon sähköaseman pengertä joudutaan hieman
korottamaan ja vahvistamaan, jotta se kestäisi 1/250a
tulvan. Nykyisellään on mahdollista että 1/250a tulva
menee penkereen yli pengeralueen luoteislaidalta tai
penger ei kestä ympäröivän tulvaveden aiheuttamaa
painetta. Sähköaseman ympärillä oleva penger on
korkeudeltaan 123,00 – 123,55 ja tie sähköasemalle
korkeudella
123,10
(Kaisanlahti
2013).
Tulvavedenkorkeus (1/250a) on sillä kohdalla 123,4123,02 metriä.

Nykyisten penkereiden korottaminen ja
kunnostaminen
Ivalossa on tulvapenkereitä yhteensä 13 km (Kuva 3).
Nykyiset penkereet on mitoitettu 1/50a tulville ja noin
5 km penkereistä on mitoitettu 1/100a tulville. Kunta
on korottanut osan penkereistä huollon yhteydessä.

Lisäpenkereiden rakentaminen
Uutta lisäpengertä Ivalon tulvariskialueella tarvitaan
mm. Tahkotörmään, Koivulaan, Teponmäkeen ja
Kortenimeen (Kuva 3). Uusia penkereitä olisi yhteensä
noin 4 000 metriä ja niiden korkeus olisi pääosin alle 1
metri. Uudet penkereet ovat pääosin talokohtaisia
penkereitä ja taloryhmien penkereitä.

Penkereen korotusta tarvitaan noin 3800 metriä ja
korotukset ovat pääosin 0,1-0,4 metriä, jotta penkereet
kestäisivät 1/100a tulvan (Partanen-Kettunen 2013).
Taulukko 11. Penkereiden korotukset (Partanen-Kettunen
2013)
Penkereen sijainti

Penkereen
pituus

Sillan itä -alkupää
Sillan itä - loppupää
Sillan länsi
Ivalon kirkonkylän havaintoasema
Korteniemen talo
Teponmäen talo
Törmänen

600
300
200
500
250
350
1600

Penkereen
korkeus
pitäisi olla
123,42
123,24
123,48
123,8
123,9
125,1
125,45

Uusien penkereiden myötä pelastuisi noin 70
rakennusta, joista 37 on asuttuja omakotitaloja ja 1
asumiskäytössä oleva rivitalo.

Penkereen
nyk.
korkeus
123,2-123,4
123-123,4
123,2-123,4
123,6-123,8
123,8
125
125,53

Teiden ja katujen korottaminen:
Ivalon tulvariskialueella on korotettavia yleisiä
tieosuuksia ainakin Rovaniementie, Petsamontie,
Koppelontie, Lentokentäntie sekä Leiritie (kuva 3).
Korotuksia tarvitaan yhteensä lähes 7 km, jotta
saavutetaan 1/250a tulvataso.

Erityiskohteiden
suojaamiseksi
penkereitä
on
korotettava enemmän, jotta saavutetaan 1/250a
suojaustaso. Tulvavaarakartan mukainen vedenkorkeus
1/250a tulvalla terveyskeskuksen kohdalla on 123,81
metriä, jolloin penkereen korotusta tarvitaan
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi

Lisäksi Sairaalantie ja Rantatie olisi korotettava, jotta
kulkuyhteydet terveyskeskukseen olisi turvattu.
Korotuksia yhteensä noin 1,5 km.
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Kuva 3. Ivalon nykyiset penkereet ja mahdolliset uudet lisäpenkereet sekä tulvauhanalaiset yleiset tieosuudet (tulva 1/100a).

3.4 Ohitusuoman/tulvitusalueen rakentaminen (VE 4)
Vaihtoehto 4:ssä (VE4) tarkastellaan ohitusuoman tai
tulvitusalueiden rakentamista Ivalossa (Taulukko 10).
Vaihtoehtoina selvitetään mitkä kohdat voisi toimia
oikaisu-uomana tai voisiko tulvavesiä johtaa uoman
läheisille suoalueille, jolloin vedenkorkeus saataisiin
alenemaan riskialueella ja tulvavesi ei nousisi nykyisten
penkereiden yli.

Tulvitusaluetarkastelu on tehty olettaen, että 1/100a
tulva nousee nykyisten penkereiden yli.
Ohitusuomavaihtoehtoja on tarkasteltu 3 eri
vaihtoehtoa: Mukkavuopaja, Törmänen ja Mustajänkkä.
1. Mukkavuopaja

Vaihtoehtoon sisällytetään toimenpiteeksi myös
virtaaman parantaminen. Siinä selvitetään saataisiinko
Ivalojoen
virtaamaa
parannettua
alkavassa
tulvatilanteessa, jolloin virtaamat eivät nousisi niin
suuriksi tulvahuipun aikana.

Osa tulvavedestä johdetaan keskustan itäpuolelle
Mukkavuopajan vanhaan jokiuomaan ja vesi palaa
Ivalojokeen ennen Sahanperää (Taulukko 4Kuva 4).
Tulvan ulkopuolisena aikana uomassa on vettä myös
jonkin verran, jotta alue toimisi virkistyskäyttöalueena
muut ajat. Vedenkorkeuden pudotuskorkeus 1/100a
tulvalla tulvavaarakartan mukaan 1,1 m (vedenkorkeus
uoman yläjuoksulla 123,58, alajuoksulla 122,75m).

Ohitusuomien tai tulvitusalueiden rakentaminen
Toimenpiteen tavoitteena on ohjata osa vedestä pois
Ivalojoesta, jotta tulvavesi ei nousisi yli penkereiden
taajaman kohdalla (tarve noin 200 mᶟ/s).

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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enemmän kuin 200 mᶟ/s vettä.  uomalla ei ole
vaikutusta tulvavahinkoihin erittäin harvinaisilla tulvilla
(1/250a).
2. Törmänen
Tarkastellaan uomavaihtoehtoa, jossa tulvavesiä
johdettaisiin Ivalon taajamasta muutama kilometri
Ivalojokea ylävirtaan Törmäsen ja Huuhkajan
pohjoispuolella olevaan vanhaan jokiuomaan, jolloin
saataisiin tulvavesille lisätilaa.
Karttatarkastelun ja WSP Finland Oy:n (PartanenKettunen 2013) selvittämän mallinnuksen perusteella
voidaan todeta, että Törmäsen ja Huuhkajan
pohjoispuolella
sijaitsevan
vanhan
jokiuoman
hyödyntäminen tulvitusalueena ei ole hyvä vaihtoehto.
Uoman pohja ei ole laskeva, jolloin vesi ei virtaa
luonnollisesti uomaan ja voi kääntyä takaisin
Ivalojokeen, mikä lisää tulvariskiä Törmäsen ja
Huuhkajan alueilla. Kohta ei myöskään ohita taajamaa,
joten uomalla ei ole vaikutuksia keskustan
tulvariskeihin.

Kuva 4. Mukkavuopajan oikaisu-uoma/tulvitusalue (Kuva:
Partanen-Kettunen 2013).

Vaihtoehtoon
kuuluu
myös
tulvapenkereiden
rakentaminen ohitusuoman ja rakennusten väliin, jotta
tulvavesi ei pääse leviämään keskustaan takakautta.
Penkereitä tarvitaan yhteensä 8 km. Penkereen
harjakorkeus tulisi olla noin 124 m mpy, eli käytännössä
noin 1-3 metriä korkeita penkereitä. Uoman toiselle
puolelle Rajakankaalle tarvitaan rantasuojaukset.
Rantasuojauksien pituus olisi noin 7-8 km.



3. Mustajänkkä
Selvitetään mahdollisuus johtaa osa tulvavedestä Ivalon
keskustasta muutama kilometri Ivalojokea alavirtaan
sijaitsevalle Mustajängälle Viekkalanvaaran reunasta
(Kuva 5). Vesi kiertäisi Alimmaisen mustajärven kautta
takaisin Ivalojokeen.

Jos Mukkavuopajaan johdetaan vesi, tarvitaan tien
kohtiin suuret sillat (Rovaniementie, Leiritie ja
Nellimintie). 200mᶟ/s vesimäärä vaatii noin 50-70 m
leveän silta-aukon.

Maanpinnan pudotuskorkeus alueella on noin 1m mpy.
(Lähtöpiste: 121,2, järvi 119,3 m mpy). Veden
johtaminen alueelle vaatisi Koppelontien alitusta ja
sillan rakentamisen Koppelontielle.

Uoman vaikutukset vedenkorkeuksiin ovat laskelmien
mukaan vähäiset. Jos tulvavesistä saataisiin johdettua
oikaisu-uomaan 1/100a tulvalla 107 mᶟ/s, saadaan
Ivalojoen virtaama alenemaan 1/50a tulvaan. Oikaisuuoman vaikutus vedenkorkeuksiin Ivalon keskustan
kohdalla on reilu 10 cm. Vaikutus uoman yläosalla alle
15 cm ja uoman alaosalla 5 cm. (Leiviskä 2013.) Jos
uomaan johdetaan 1/100a tulvalla 250 mᶟ/s vettä,
saadaan virtaama alenemaan joessa 858 mᶟ/s. Se
vaikuttaa keskustassa vedenkorkeuksiin uoman
yläosalla 34 cm ja alaosalla 11 cm. (Leiviskä 2013.)
Uoman vaikutus tulvavedenkorkeuksiin ei ulotu uoman
ylä- tai alapuolisille alueille, jolloin Teponmäessä ja
Törmäsessä sekä Ivalojoen alajuoksulla Koivulasta ja
Tahkotörmästä alkaen tulvavedenkorkeudet pysyvät
lähes samana.

Mustajänkkän vaikutus Ivalon tulvariskeihin on heikko,
sillä alue sijaitsee liian kaukana keskustasta. Uomalla
on vaikutuksia vedenkorkeuksiin korkeintaan uoman
lähtöpisteen läheisyydessä. Keväisin suot ovat
muutenkin
täynnä
vettä,
joten
uoman
lisävedenpidätyskyky on heikko ja alueen pinta-ala on
liian pieni.


Jätetään pois tarkastelusta

Virtauksen parantaminen
Tarkastellaan
toimenpidettä,
jossa
pyritään
parantamaan Ivalojoen virtausta erityisesti alkavassa
tulvatilanteessa, jotta tulvahuipun aikana joessa olisi
enemmän tilaa tulvavesille. Mahdollisia virtausta
edistäviä toimenpiteitä ovat mm. uoman ruoppaus,

 uoman vaikutus vedenkorkeuksiin on vähäinen,
mutta lisää hieman varmuutta nykyisten penkereiden
kestävyydestä 1/100a tulviin asti. Jos uoma ja
penkereet mitoitetaan 1/100a tulvaa kestäväksi, niin
1/250a tulvalla penkereet ylittyy, koska uomaan menee
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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kapeikkojen leventäminen, vesien johtaminen oikaisuuomiin tai suoalueille.

Ruoppauksen
vaihtoehtona.

Ivalon taajaman läheisyydessä ei ole montaa kohdetta,
mihin voitaisiin avata tulvan leviämisalueita virtauksen
parantamiseksi. Nykyiset joen lähellä sijaitsevat
suoalueet on jo veden peitossa tulvan aikana, joten
vaikutus tulvavedenkorkeuksiin on vähäinen ja virtaus
ei parane. Useimmat kohdat ovat jo niin kaukana
alajuoksulla, ettei niiden vaikutus taajaman alueella ei
merkittävä. Ohitusuomien vaikutusta selvitetään
omana toimenpiteenä.

Kapeikkojen leventäminen voisi parantaa virtausta
jonkin verran, mutta luonnontilaisena meanderoiva joki
alkaa olla harvinaisuus ja joen penkat ovat hienoa
hiekkaa, jolloin kapeikkojen leventäminen vaatisi myös
rantasuojauksien
tekemistä.
Ivalojoki
on
luonnonsuojelullisesti arvokas joen luoman luontaisen
dynamiikan ja ekosysteemien takia, joten kapeikkojen
leventäminen tai uoman veden juoksun muuttaminen
aiheuttaisi
suuria
luontovaikutuksia
ja
tulvasuojeluhyödyt olisivat kuitenkin vähäiset.

Ivalojoen silta padottaa vettä jonkin verran, mutta
virtauksen edistämiseksi ei voida muuta kuin ruopata.



vaikutuksia

selvitetään

omana

Jätetään pois tarkastelusta

Kuva 5. Mustajänkkä

3.5 Veden pidättäminen valuma-alueella (VE 5)
Kuivatekoaltaiden rakentaminen Ivalojoen
vesistöalueelle

Vaihtoehto 5:ssa (VE5) Ivalon tulvariskialueen
suojaaminen tehtäisiin valuma-alueella tehtävillä
toimenpiteillä (Taulukko 10). Tarkoituksena on selvittää
onko valuma-alueella sellaisia alueita mihin tulvavesiä
voisi säilöä suurilla tulvilla (kuivatekoaltaat) tai voisiko
nykyisiä järviä hyödyntää tulvavesien säilyttämiseksi.
Tarkoituksena olisi päästää säilötyt vedet tulvan jälkeen
takaisin jokeen. Vaihtoehdossa tarkastellaan myös
onko valuma-alueelle mahdollista rakentaa kosteikkoja,
jotka
luonnollisin
keinoin
pidättäisivät
osan
tulvavesistä. Vaihtoehdon tarkastelu on hyvin
suuripiirteinen, sillä toimenpiteistä on heikot
lähtötiedot eikä tarkempia hankesuunnitelmia ole
olemassa.
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi

Kuivatekojärvien tarkoituksena on varastoida tulvavesiä
alapuolisen vesistön tulvahuipun leikkaamiseksi ja
juoksuttaa varastoidut vedet tulvan jälkeen takaisin
vesistöön. Muun ajan vuodesta altaat pidetään tyhjinä.
Kuivatekojärven rakentamiseen tarvitsee rakentaa
sellaiset patorakenteet, mitkä kykenevät pidättämään
tulvavesiä huipputulvan aikana.
Jotta tulvariskit pienenisivät merkittävästi, olisi
tavoitteena
saada
200
mᶟ/s
tulvavesistä
varastoitumaan valuma-alueelle tulvahuipun aikana.
Tällöin virtaamat pienenisivät 1/250a tulvalla alle
1/100a tulvaksi ja 1/100a tulvalla alle 1/50a tulvaksi.
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Jos tulvavesiä varastoidaan valuma-alueelle viiden
päivän ajan 100 mᶟ/s, tulisi altaan pinta-ala olla noin
900 ha. Jos tulvavesiä varastoidaan 200 mᶟ/s viiden
päivän ajan, tulisi altaan pinta-ala olla noin 1700
hehtaaria. (Laskennassa käytettiin altaan syvyytenä 5
metriä.) (Karjalainen 2013.)

tavoitteena on varastoida tulvavesistä 200 mᶟ/s
valuma-alueelle. Selvityksessä on ehdotettu kaksi
erilaista vaihtoehtoa: VE1 useita pieniä tulva-altaita ja
VE2 yksi riittävän suuri allas. Kolme ehdotetuista
allaspaikoista sijaitsee Lemmenjoen kansallispuistossa
ja kuusi Hammastunturin erämaa-alueella.

Ongelmana ovat Ivalojoen vesistöalueen suuret
maaston kaltevuudet, jolloin varastointiin sopivia
alueita on hyvin vähän. Jos alueille varastoidaan vesiä,
tarvitaan suuria ja korkeita patorakenteita pidättämään
vesiä.

Tarkastellaan seuraavia allasvaihtoehtoja:
1. Useita pieniä kuivatekojärviä valuma-alueelle:
 Ecoriver Oy:n VE1: useita pieniä tulva-altaita
2. Yksi iso allas valuma-alueelle:
 Ecoriver Oy:n VE2: Yksi iso allas (vaihtoehtoina
Kuttura tai Lisma)
 Allijänkä-Alakarinvuoma
 Alakarinvuoma-Fattijänkä

Lisäksi valuma-alueen tieverkosto on harva, joka
vaikeuttaa hankkeiden toteuttamista. Lisäksi suurin osa
valuma-alueesta
kuuluu
suojelualueisiin.
Kuivatekojärvien rakentamiseen on tehty alustava
selvitys Ivalojoen valuma-alueelle vuonna 2002 Ecoriver
Oy:n toimesta (Pohjamo 2002). Selvityksessä

Taulukko 12. Ecoriver Oy:n selvittelemät allasmahdollisuudet Ivalojoen valuma-alueella.

Vaikutus
tulvavirtaamiin

Muuta tietoa

Järven vedenpinnan nosto
noin 1,5 m
Jyrkät maaston kaltevuudet,
pinta-alaltaan pienet altaat
2 allasta,
mutta altaiden pinta-alat pienet
2 allasta kooltaan alle 10 km²

8-10mᶟ/s

Ei kuulu Natura-alueeseen

ei vaikutusta

Ei mahdollista tehdä altaita,
jyrkät kaltevuudet
Pieni allas kooltaan alle 10 km²

ei vaikutusta

Suulta noin 1,5 km
ylävirtaan pieni allas (alle 5 km²)

25 mᶟ/s

Sijaitsevat Hammastunturin erämaaalueella
Sijaitsee Hammastunturin erämaan
alueella
Sijaitsevat Lemmenjoen kansallispuiston
alueella ja lähellä sijaitsee Sallivaaran
poroerotuspaikkaa
Sijaitsee Lemmenjoen kansallispuiston
alueella
Sijaitsee Lemmenjoen kansallispuiston
alueella
Sijaitsee Lemmenjoen kansallispuiston
alueella ja Hammastunturin erämaaalueella

Alue

Allasmahdollisuudet

Pasasjärvi
Kivijoki, Rullajoki ja
Pikkurullajoen alue
Taimenjoen keski- ja
latvaosat
Sallijoen alaosa ja
Lemmikäsjoen
Lemmikäsjänkä
Repojoen alue
Naskamajoen
Naskama-aapa
Karvajoen suu

ei vaikutusta
30 mᶟ/s

30 mᶟ/s

1. Useita kuivatekojärviä valuma-alueella

2. Yksi iso allas valuma-alueelle

Vaihtoehdossa on tarkasteltu veden padottamista
Pasasjärveen sekä yhdeksän eri joen alueille Ivalojoen
valuma-alueella (taulukko 12).

Tarkastellaan Ecoriver Oy:n selvityksessä (Pohjamo
2002) ehdotettuja allasvaihtoehtoja: Kutturan sillan
kohta ja Lisman kylä (Kuva 6). Lisäksi tarkastellaan
muutamia muita mahdollisia allaspaikkoja.

Kaikkien altaiden yhteisvaikutus tulvavirtaamiin on noin
93-95 mᶟ/s. Altaiden rakentaminen vaatii myös Naturavaikutustenarvioinnin. Vaikutukset tulvavirtaamiin ovat
vähäiset altaiden rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin
nähden. Kohteita on useita ja altaat vaativat korkeat
patorakenteet maaston jyrkkyyden vuoksi. Monen
altaan rakentamisen kustannus-hyötysuhde on heikko.

Kuttura
Kutturassa tarkasteltiin maantienkorottamista sillan
kohdalta ja säännöstelyrakenteiden rakentamista.
Kutturan alueen altaan veden varastointitilavuus
arvioitiin jäävän hyvin pieneksi ja sen vaikutukset
tulvavirtaamiin ovat vähäiset (Pohjamo 2002). Jos
alueelle
varastoidaan
tulvavesiä,
tarvitaan
suhteettoman
suuret
patorakenteet
maaton
jyrkkyyden vuoksi.

 Jätetään pois tarkastelusta

 Kuttura jätetään pois tarkastelusta.
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Lisma

kansallispuiston ympäröimä, mutta allas osittain
ulottuu myös kansallispuiston alueelle, joten alueen
rakentamiseksi tarvitaan Natura vaikutustenarviointi.

Eciriver
Oy:n
selvityksessä
arvioitiin
altaan
rakentamista Lismajoen ja Ivalojoen yhtymäkohtaan
Lisman kylän alapuolelle. Ecoriver Oy:n selvityksen
mukaan altaan avulla voidaan leikata 200 mᶟ/s
tulvavirtaamia (Pohjamo 2002). Tarkasteltaessa aluetta
Maanmittauslaitoksen KM 10 korkeusmallin avulla,
mahdolliseksi altaan sijainniksi tulisi Ivalojoen ja
Lismajoen yhtymäkohta, jossa molempien jokiuomien
varsille pidätetään vesiä.

Maaston jyrkkyyden vuoksi alueelle tarvitaan korkeat
patorakenteet. Tulvan huippu kestää yleensä muutamia
päiviä (esim. vuonna 2005 tulvahuippu kesti 6 päivää).
Jos alueelle padotetaan vettä yhden päivän ajaksi, siten
että leikataan 200 mᶟ/s, tarvitaan yli 10 metriä korkea
pato. Altaan tilavuudeksi tulisi noin 18,6 milj. mᶟ. Jos
tulvavesiä pidätetään yhden päivän ajan, siten että
leikataan vain 100 mᶟ/s virtaamia, tarvitaan noin 8
metriä korkea pato. Altaan tilavuudeksi tulisi noin 9,8
milj. mᶟ. Useamman päivän padottamiseksi (200mᶟ/s)
padon korkeus kasvaa 13 metriin.

Allas sijoittuu ihan Lisman kylän yhteyteen Lismajoen
varteen, mutta suurin osa kylän rakennuksista olisi
altaan ulkopuolella. Alue on pääosin Lemmenjoen

Kuva 6. Ivalon valuma-alueella aiemmin tarkastellut kuivatekojärvet (Pohjamo 2002).

Muut mahdolliset kuivatekoallaspaikat
Mahdollisia muita kuivatekoaltaan paikkoja on
tarkasteltu Ivalojoen valuma-alueella CLC2006
maankäyttöaineiston avulla, jossa tarkasteltiin onko
valuma-alueella mahdollisia suoalueita mihin vettä
voitaisiin padottaa. Aineiston mukaan valuma-alueella
on 228 avosuoaluetta. Soiden yhteispinta-ala on noin
40 360 hehtaaria, aineiston pienin suoalue 25 ha ja
suurin 1901 ha. Keskimäärin suon suuruus 177 ha.

Suurin osa suoalueista sijoittuu joko kokonaan tai
osittain Natura2000-alueille. Vain Karhuaavan ja
Kyläaavan alueet ovat kokonaan suojelualueiden
ulkopuolella. Näiden soiden yläpuolisten valumaalueiden pinta-alat ovat pieniä (Karhuaapa 84km² ja
Kyläaapa 110 km²) ja virtaamat ovat vähäisiä, joten
näiltä valuma-alueiden vesimäärän pidättämisellä ei
ole merkittävää vaikutusta Ivalon taajaman
tulvariskeihin.

Suuria suoalueita valuma-alueella on yhteensä 11 kpl
(yhteispinta-ala 16 300 ha) (Taulukko 13). Suurin
suoalue Sallivuomassa, pinta-alaltaan yli 1900 ha
(Taulukko 13, Kuva 7). Sallivuoman alueen suon
valuma-alueen virtaamat ovat hyvin pieniä.

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Taulukko 13. Yli 900 ha suuruiset suot ja niiden yläpuolisten valuma-alueiden pinta-alat. (Suo laskettu kuuluvan siihen valumaalueeseen, jonka alueella on suurin osa suon pinta-alasta) Laskennoissa on lumen vesiarvon keskimääräinen vuosimaksimi 168
mm. (Pajakosken havaintoasema 1952-2013). (Corine 2006, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot)

Paikan nimi

Alueen
yläpuolinen
valuma-alue

Suon
pinta-ala
(ha)

Yläpuolisen
va:n pintaala (km²)

Suon pintaala yp. va:n
pinta-alasta
(%)

Valumaalueen
järvisyys
(%)

Kevään
keskiylivirtaama
(mᶟ/s)

HQ 100
virtaama
(mᶟ/s)

Sallivuoma

Sallijoen
alaosan alue

1901

157,11

10

1,55

21,71

41,24

Kultakurun va

1682

44,24

13

1,79

6,96

13,22

Spiiniojan va

1682

25,7

2,5

0

4,57

8,68

Rullajoen va

1651

63,22

26

0,06

10,57

20,09

1583

645,8

1,2

0,67

81,42

154,7

1448

1453,83

1

0,62

160,7

305,32

1409

83,73

17

0,01

13,91

26,44

1324

81,05

0,6

0,23

13,39

25,43

Tupaojan va

1321

31,43

0,7

0

5,5

10,45

Pikkiautsin va

1195

25,57

2

0,47

4,51

8,57

Kellotapulin a

1099

109,75

4

0,01

17,25

32,77

Suoalue
Jolkkavaarojen
luoteis-ja
länsipuolella
Spiinijänkä
Rulla-aapaHaipansaajo
Allijänkä Alakarinvuoma
Fattijänkä
Karhuaapa
Yrjönjänkä
TupajänkäHeinäjänkä
KortejänkäIsoaapa-Risujänkä
Kyläaapa

Alakarinvuoman
a
Fattijängän a
Vuijeminhaaran va
Kyläjoen va

Allijänkä-Alakarinvuoma

kuivatekoallas Alakarinvuoman alueen ja Fattijängän
väliin ulottuen Repojoen haaraan asti. Fattijänkä
sijaitsee Ivalojoen pääuoman vieressä lähellä
Repojoen ja Ivalojoen yhtymäkohtaa.

Allijänkä-Alakarinvuoman alue sijaitsee Ivalojoen
varrella Ivalon Matti -kylän lähellä Kittiläntien
molemmin puolin. Allijänkä sijaitsee Lemmenjoen
kansallispuiston
alueella.
Aluetta
tarkasteltiin
maanmittauslaitoksen KM10 korkeusmallin avulla.

Tarkasteluissa ilmenee, että jos alueelle pidätetään
vettä yhden päivän ajan, siten että leikattaisiin
100mᶟ/s tulvavirtaamista, tulisi alueen padon
korkeudeksi vähintään 11 metriä. Jos vesiä padotetaan
yhden päivän ajan, siten että leikattaisiin 200mᶟ/s
tulvavirtaamia, patorakennelman korkeus olisi
vähintään 15 metriä. Korkeusmalliin perustuvien
laskelmien mukaan alueelle pystyisi pidättämään
3
100m /s virtaamaa viiden päivän ajan, mutta
patorakennelmat tulisivat suhteettoman suuriksi.
Fattijänkä-Alakarinvuoman varastointikapasiteetti ei
ole riittävä, jos 200 mᶟ/s virtaamia halutaan pidättää
useamman päivän ajan. (Karjalainen 2013.)

Jos alueelle pidätetään vettä yhden päivän ajan, siten
että leikattaisiin 100mᶟ/s tulvavirtaamista, tulisi
alueen padon korkeudeksi noin 11 metriä. Jos vesiä
padotetaan yhden päivän ajan, siten että leikattaisiin
200mᶟ/s, pitäisi patorakennelman korkeus olla
vähintään 13 metriä. Allijänkä-Alakarinvuoman
varastointikapasiteetti ei ole riittävä, jos virtaamia
halutaan pidättää useamman päivän ajan. (Karjalainen
2013.)
Alueen
maaston
jyrkkyyden
vuoksi
altaan
rakentamiseksi tarvitaan korkeat patorakenteet ja
altaan varastointikapasiteetti ei ole riittävä. Lisäksi
alue sijaitsee suojelualueella.

Valuma-alueen maaston jyrkkyyden vuoksi altaan
rakentamiseksi tarvitaan korkeat patorakenteet ja
altaan varastointikapasiteetti ei ole riittävä. Alueen
rakentamisen kustannus-hyötysuhde on huono.

 Allijänkä-Alakarinvuoman alue jätetään pois
tarkastelusta

 Fattijänkä-Alakarinvuoma jätetään pois
tarkastelusta.

Fattijänkä-Alakarinvuoma
Tarkasteltiin maanmittauslaitoksen KM10 korkeusmallin avulla allasvaihtoehtoa, jossa tehtäisiin
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Kuva 7. Ivalojoen valuma-alueille sijoittuvat suurimmat suot ja järvet. (Lähde: Corine maankäyttöaineisto 2006)

Valuma-alueen pienten lampien hyödyntäminen
tulvasuojelussa

Suoalueiden ja kosteikkojen hyödyntäminen
tulvasuojelussa

Ivalojoen valuma-alueella on yhteensä 3233 järveä.
Kooltaan suurempia järviä kuin 30 ha on 18 kpl ja vain 4
kpl
yli
100
ha
(Taulukko
14).
Järvien
vedenvarastointikyky on hyvin pieni järvien pienestä
koosta johtuen. Pasasjärvi on suurin järvi ja sen
varastointikykyä on tarkasteltu aiemmin (Pohjamo
2002). Pasasjärven pintaa on mahdollista nostaa 1,5
metriä, jolloin sen vaikutukset tulvavirtaamiin ovat 8-10
mᶟ/s. Korkeus-mallitarkasteluissa Pasasjärveen olisi
maaston muotojen perusteella mahdollista padottaa
enemmänkin vettä, jopa 200 mᶟ/s pidättämiseksi,
mutta ongelmana on järven sijainti. Alueen valumaalueelta ei tule järveen niin paljon vesiä.

Kosteikkojen merkitys niin tulvien vähentämiselle kuin
vesiensuojelulle perustuu pitkälti niiden kokoon
suhteessa yläpuoliseen valuma-alueeseen ja sieltä
tulevaan tulovirtaamaan. Mikäli kosteikko on pintaalaltaan liian pieni suhteessa sen kautta kulkevaan
virtaamaan, virtausnopeus muodostuu liian suureksi ja
sen myötä veden viipymä jää lyhyeksi. Veden virratessa
liian nopeasti kosteikon läpi, kiintoaines ei ehdi
laskeutua altaan pohjalle. Oikealla mitoituksella
kosteikosta saadaan kuitenkin niin vesiensuojelullisia
kuin tulvasuojelullisia hyötyjä kosteikon alapuolisia
vesistöjä ajatellen. Kosteikkojen pinta-alan tulisi olla 12 % valuma-alueen pinta-alasta.

Taulukko 14. Ivalojoen valuma-alueiden suurimmat järvet

Keväällä lumen sulamisvedet varastoituvat luonnostaan
soille, jolloin soiden lisäveden pidätyskyky on hyvin
pieni. Kosteikko ei toimi tulvasuojelua palvelevalla
tavalla luonnonsoilla. Ivalojoen valuma-alueilla kaikki
suurimmat suot ovat luonnon soita.

Järven nimi

Pinta-ala

Pasasjärvi

660 ha

Alajärvi

344 ha

Pasaslompolo

111 ha

Syvä Paltojärvi

108 ha

Ivalojoen vesistöalueella maaston kaltevuus aiheuttaa
hankaluuksia perustaa laaja-alaisia kosteikkoja, sillä
veden pidättäminen kosteikolla vaatii korkeat
patorakenteet ja patoja rakennettaessa kosteikoista
muodostuu keväisin tulva-altaita. Tulva-altaita on
tarkasteltu omana toimenpiteenä.

Järvien varastointikapasiteetit ovat pienet ja järvien
yläpuoliset valuma-alueet ovat niin pieniä, ettei niiden
virtaamien leikkaamisesta ole merkittävää hyötyä
Ivalon taajaman tulvavedenkorkeuksiin.
 Toimenpide jätetään pois tarkastelusta

Ivalojoen valuma-alueen suot sijaitsevat hajallaan ja
sijaitsevat
Natura-alueilla,
jolloin
kosteikkojen
rakentaminen ja patorakenteiden kunnossapito on
haastavaa ja vaatii Natura-vaikutusten arvioinnin.
Toimenpiteen toteuttaminen on hankalaa ja kustannushyötysuhde on heikko.
 Toimenpide jätetään pois tarkastelusta.

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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3.6 Ivalojoen ruoppaaminen (VE 6)
Vaihtoehdossa 6 (VE6) tarkastellaan voitaisiinko
tulvasuojelu hoitaa Ivalojokea ruoppaamalla, jolloin
saataisiin vesialuetta laajennettua ja syvennettyä,
mikä lisää veden virtauspinta-alaa ja uoman syvyys
kasvaa. Lisäksi vaihtoehtoon sisältyy toimenpiteenä
rantasuojauksien tekeminen, jotta rantapenkereiltä ei
valuisi jatkuvasti uutta hiekkaa Ivalojokeen. Hiekkaa
kasaantuu jokeen vuosittain jolloin joki paikoitellen on
hyvin matala ja virtaamat hidastuvat.

WSP Finland Oy teki selvityksen myös hiekan
liikkumisesta Ivalojoen pohjassa kesällä 2012.
Selvityksen mukaan Ivalojoen uoman pohjassa
aineksen liike on jatkuvaa. Ajoittain ainesta kertyy
uoman pohjalle ja ajoittain ainesta kulkeutuu näistä
kohdista pois. Ruoppauksen vaikutukset ovat
lyhytaikaiset ja alueita joudutaan ruoppaamaan
säännöllisesti pohjaan kulkeutuvan hiekan vuoksi.
(Kettunen-Partanen 2012.)

Ivalojoen ruoppaaminen:

WSP:n mukaisissa ruoppauskohdissa massoja on
yhteensä 500 000 mᶟ. mikä on liian vähän, jotta
toimenpiteellä olisi vaikutusta tulvavedenkorkeuksiin
Ivalossa. Ruoppauksen vaikutus vedenkorkeuden
vähenemiseen on pieni, jos ruopataan vähemmän kuin
1,5 miljoonaa mᶟ (Kämäräinen - Karjalainen 2006).

Ivalojoen ruoppaamista on selvitetty WSP Finland Oy:n
toimesta vuonna 2013. Ivalon alueella on mahdollisia
ruopattavia kohteita 2 kpl, Näveriniemi ja Nirvamella.
(Partanen-Kettunen 2013).

Rantasuojauksien tekeminen
Ivalon alueella on tehty rantasuojauksia Ivalojoen
suulta noin 30 km ylävirtaan Pajakoskelle asti.
Rantasuojauksia tehdään Ivalojoen alajuoksulla
Inarijärven
säännöstelyvelvoitteeseen
liittyen.
Rantasuojauksilla
estetään
hiekan
valuminen
rantatörmiltä jokeen, jolloin hiekkaa kertyisi
vähemmän jokeen ja joen vedenjohtokyky säilyisi
parempana ja jokiuoman madaltuminen hidastuisi.
Tällä hetkellä suojatuilta alueilta ei pitäisi valua
hiekkaa enempää jokeen.

Kuva 8. Näverniemen ruoppausalue (WSP selvitys 2013)

Hiekkaa valuu kuitenkin jokeen Ivalojoella suojauksista
ylävirtaan lähes koko matkalta Ivalojoen latvoille asti.
Paikoin suojauksia vaativat alueet ovat korkeita
törmiä, joista hiekkaa ja hiesua valuu vuosittain
veteen. Rantasuojauksia jouduttaisiin tekemään lähes
koko joen pituudelta, jos halutaan estää hiekan
kertyminen jokeen. Joen pituus on noin 180 km ja siitä
on jo suojattu noin 30 km. Rantasuojauksien
tekeminen niin pitkältä matkalta on työlästä ja
kustannukset
ovat
korkeat.
Rantasuojaukset
vaikuttavat joen rantojen luonnontilaan ja joen
luontaiseen meanderointiin. Suojauksien tekeminen
vaatii lupaviranomaisen luvat.

Kuva 9. Nirvamellan ruopattava kohta. (WSP selvitys 2013)

Näveriniemen mutkassa (Kuva 8) Ivalojoen pohjan
korkeus vuoden 2004 mittauksen mukaan on 117,4118,7 m mpy keskellä jokiuomaa. Ruopattavaa pintaalaa on noin 90 000 m². Ruoppauksen avulla uutta
tilavuutta saadaan noin 200 000 mᶟ, jos uoman pohja
lasketaan tasolle 115 mpy. (Partanen – Kettunen
2013.)

Ivalojoen rannoilla Kotiniemen törmällä sekä
Huuhkajan pohjoispuolen rantatörmällä sijaitsee
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti rajattuja
luontotyyppejä (luonnontilainen hiekkaranta), joiden
hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (Kojola
2013). Näille alueille rantasuojauksien tekeminen on
kielletty.
Ne
vaatisivat
luonnonsuojelulain
poikkeamisluvan.

Nirvamellassa (Kuva 9) uoman pohjan korkeus on yli
118 m mpy kuvan 9 värjätyllä alueella. Ruopattava
pinta-ala on noin 166 000 m², jolloin uutta tilavuutta
saadaan noin 300 000 mᶟ, jos pohjaa ruopataan noin 2
metriä alemmaksi. (Partanen – Kettunen 2013.)
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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4. Vaihtoehtojen arviointi
4.1 Arviointikriteerit
Ivalon tulvariskialueen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa tulvariskien hallinnan toimenpiteitä arvioidaan ja vertaillaan
alla olevan kaavion tekijöiden mukaisesti. Taulukkoon 15 ja taulukkoon 16 arviointikriteerit on avattu hieman
tarkemmalla tasolla. Tulvahaittojen vähenemisen osalta vaihtoehtojen vaikutuksia ympäristön pilaantumisriskeihin tai
kulttuuriomaisuuden vahinkoihin ei ole tarpeen arvioida, sillä Ivalon tulvariskialueella ei ole ympäristön pilaantumista
aiheuttavia kohteita eikä tulvavaarassa olevia kulttuuriperinnön kohteita. Ko. asiat on jätetty arvioinnista pois (ks.
Taulukko 15).

Tulvariskien hallintatoimenpiteiden arviointi

TULVAHAITTOJEN
VÄHENEMINEN

LUONTOVAIKUTUKSET

MUUT VAIKUTUKSET

TOTEUTETTAVUUS

Terveys ja
turvallisuus

Veden laatu ja
vesiluonto

Talous

Tekninen

Infrastruktuuri

Luonnonmonimuotoisuus

Sosiaaliset

Rahoitus

Taloudelliset

Muut
luontovaikutukset

Kulttuuri

Juridinen

Ympäristö

KUSTANNUKSET

Hyväksyttävyys

Kulttuuriomaisuus

Taulukko 15. Ivalojen tarkastelussa olevat arviointikriteerit jaoteltu 3 tasolle.
Taso 1

Taso 2

Taso 3
Terveysriskit

Terveys ja turvallisuus

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut
Tulvahaittojen
väheneminen
Talous ja omaisuus

Ympäristö (jätetty pois arvioinnista)
Kulttuuriomaisuus (jätetty pois arvioinnista)

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Asukkaiden määrä tulva-alueella
Vaikeasti evakuoitavat kohteet tulva-alueella
Häiriö tai haitta asukkaiden arkielämälle
Veden, sähkön- ja lämmönjakelu +
tietoliikenneyhteydet
Liikenneinfrastruktuuri
Muutos liikenneyhteyksissä
Asuinrakennukset ja kiinteä irtaimisto
Teollisuus- ja liikerakennukset sekä niiden kiinteä
irtaimisto
Liikevoiton tai palveluiden menetys
Pelastustoimen kustannukset
Maa- ja metsätalous
Pilaantumisriski/vaikutus ekosysteemien toimintaan
Kulttuuriympäristö ja suojellut rakennukset
Kirjastot, arkistot, museot ja muinaismuistot

Taulukko 16. Ivalojen tarkastelussa olevat arviointikriteerit jaoteltu 3 tasolle.
Taso 1

Taso 2

Taso 3
Veden laatu
Biologiset laatutekijät
Haitalliset aineet
Hydrologis-morfologiset ominaispiirteet
Vedenotto
Monimuotoisuus, suojelualueet, uhanalaiset lajit
Muut luontovaikutukset
Vesivoimatuotanto
Aluetalous
Porotalous
Virkistyskäyttöarvo
Maisema ja viihtyisyys
Kulttuurimaisemat, suojellut rakennukset, muinaisjäännökset
Poronhoito
Kokemus toimenpiteestä, riskit
Rahoituksen järjestyminen/toteuttajatahon löytyminen
Luvan saamisen edellytykset
Mahdolliset ristiriidat, tasapuolisuus

Vedenlaatu ja vesiluonto
Toimenpiteen luontovaikutukset
Luonnon monimuotoisuus
Muut luontovaikutukset
Paikallis- ja aluetalous
Toimenpiteiden muut vaikutukset

Sosiaaliset
Kulttuuri
Tekninen
Taloudellinen
Juridinen
Hyväksyttävyys ja riskit
Investointikustannukset
Käyttökustannukset

Toteutettavuus

Kustannukset

Tulvahaittojen väheneminen
Tulvahaittojen vähenemisen osalta tarkastellaan vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle,
infrastruktuurin ja välttämättömyyspalveluiden toimivuudelle ja omaisuusvahinkojen vähenemiselle (ks. Taulukko 15).
Jokaisen vaihtoehdon osalta arvioidaan tulvahaittojen vähenemistä suhteessa tulvariskien hallinnan tavoitteen
täyttymiseen (ks. tavoitteet luku 2.2 sivulla 6) kaikkien arvioitavien tekijöiden osalta. Esim. asuinrakennuksia koskeva
tavoitetaso on 1/100a tulva, jolloin vahinkoja ja tavoitteiden täyttymistä arvioidaan 1/100a toistuvan tulvan
mukaisesti. Erityiskohteiden ja infrastruktuurin osalta tavoitetaso on 1/250a tulva, jolloin vahinkoja arvioidaan 1/250a
toistuvan tulvan mukaisesti. Arviointiasteikko on 0-10, jossa 0= toimenpiteet eivät paranna nykyistä tulvasuojelutasoa
ja 10 = toimenpiteet poistavat kaikki vahingot (Taulukko 17). Taloudellisten vahinkojen osalta ei ole asetettu
varsinaista tavoitetta, joten taloudelliset vahingot arvioidaan erikseen asteikolla 0-10, jossa 0=toimenpiteillä ei ole
vaikutusta vahinkoihin, 10= toimenpiteillä estetään kaikki vahingot.
Arvioinnin lähtökohtana oletetaan, että vaihtoehdon kaikki toimenpiteet, jotka ovat mukana arvioinnissa, pystytään
tekemään. Tässä ei oteta kantaa siihen, voiko toimenpidettä todellisuudessa tehdä, vaan se huomioidaan vaihtoehdon
toteuttavuutta arvioitaessa.
Taulukko 17. Arviointiasteikko tulvahaittojen vähenemisen osalta (SYKE 2013).

Ei vaikutusta: 0

Ei paranna tulvasuojelutasoa ko. tulvatilanteessa nykytilanteeseen verrattuna.

Vähäinen
vaikutus: 1-2

Toimenpiteellä on lievä tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa. Toimenpiteellä voidaan
suojata noin < 10 % vahinkokohteista ko. tulvatilanteessa. Toimenpide ei yksinään ole riittävä.

Kohtalainen
vaikutus: 3-5

Toimenpiteellä on kohtalainen tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa. Toimenpiteellä
voidaan suojata noin 30 % vahinkokohteista ko. tulvatilanteessa. Toimenpide ei yksinään ole riittävä.

Suuri
vaikutus: 6-8

Toimenpiteellä on suuri tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa. Toimenpiteellä voidaan
suojata noin 40–60 % vahinkokohteista ko. tulvatilanteessa. Toimenpide ei yksinään ole riittävä.

Erittäin suuri
vaikutus 9-10

Toimenpiteellä on erittäin suuri tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa. Toimenpiteellä
voidaan suojata 70–100 % tai vähentää virtaamaa/vedenkorkeuksia sille tasolle, että vahingot voidaan
välttää muilla ”nykykäytännön mukaisilla” toimilla.
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Luontovaikutukset
Vaihtoehdon luontovaikutuksia arvioidaan asteikolla -10…0...+10, jossa -10= erittäin suuri kielteinen vaikutus, 0= ei
havaittavaa vaikutusta ja +10= erittäin suuri myönteinen vaikutus (Taulukko 18). Vedenlaadun ja vesiluonnon osalta
arvioidaan mm. toimenpiteiden vaikutusta vesien tilaan, biologisiin laatutekijöihin, haitallisten aineiden päästöihin,
vedenottoon (Taulukko 16). Luontovaikutuksissa arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen,
suojelualueisiin sekä eliöiden elinalueisiin (uhanalaiset lajit). Arvioidaan myös onko toimenpiteillä muita luontoon
liittyviä vaikutuksia. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen yhteensopivuutta vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa.
Taulukko 18. Luontovaikutuksien ja muiden vaikutuksien arviointiasteikko. (SYKE 2013)

Suuri/Erittäin suuri haitta
-7…-10

Suuri ja laaja-alainen haitta.
Vaikutus on pitkäkestoinen tai pysyvä
Vaikutuksen kohde on erityisen herkkä tai arvokas.
Esimerkki: vesimuodostuman ekologisen luokituksen aleneminen, luonnonsuojeluarvojen
heikkeneminen tai lajien elinympäristöjen menetys tai voimakas pirstoutuminen

Kohtalainen haitta
-4…-6

Kohtalainen haitta melko laajalla alueella.
Vaikutus on pitkäaikainen.
Vaikutuksen kohde ei erityisen herkkä tai arvokas.
Esimerkki: vesimuodostuman osan ekologisen tilan aleneminen, lajien elinympäristöjen
pirstoutuminen tai ympäristön monimuotoisuuden väheneminen.

Vähäinen haitta
-1…-3

Lievä paikallinen /toimenpidealueella tapahtuva haitta.
Vaikutus on lyhytaikainen.
Vaikutuksen kohde ei erityisen herkkä tai arvokas.
Esimerkki: työnaikainen veden samentuminen toimenpidealueella.

Ei vaikutusta 0

Ei havaittavaa haittaa/hyötyä.

Vähäinen hyöty
1...3

Lievä paikallinen /toimenpidealueella tapahtuva hyöty.
Vaikutuksen kohde ei erityisen herkkä tai arvokas.

Kohtalainen hyöty
4…6

Kohtalainen hyöty melko laajalla alueella.
Vaikutuksen kohde ei erityisen arvokas.
Esimerkki: parannus vedenlaadussa tai ympäristön monimuotoisuuden lisääntyminen.

Suuri/Erittäin suuri hyöty
7…10

Suuri ja laaja-alainen hyöty.
Vaikutuksen kohde on erityisen herkkä tai arvokas.
Esimerkki: vesimuodostuman osan ekologisen tilan paraneminen, ympäristön monimuotoisuuden
lisääntyminen, uudet elinympäristöt

Muut vaikutukset
Vaihtoehdon muita vaikutuksia arvioidaan asteikolla -10…0..+10, jossa -10= erittäin suuri kielteinen vaikutus, 0= ei
vaikutusta ja +10= erittäin suuri myönteinen vaikutus (Taulukko 18). Muiden vaikutusten osalta tarkastellaan
toimenpiteiden vaikutusta aluetalouteen, porotalouteen ja vesivoimaan (Taulukko 16). Sosiaalisissa vaikutuksissa
arvioidaan mm. toimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, esim. turvallisuuden
tunne, maisema ja virkistyskäyttöarvo. Lisäksi arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia kulttuurimaisemille, suojelluille
rakennuksille, muinaisjäännöksille tai poronhoidolle.
Toteuttavuus
Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttavuutta arvioidaan asteikolla 0-10, jossa 0=erittäin vaikea toteuttaa ja 10= erittäin
helppo toteuttaa. Toimenpiteistä arvioidaan teknistä toteuttavuutta, onko toteuttamisesta aiempia kokemuksia ja
liittyykö siihen suuria riskejä. Lisäksi arvioidaan onko toimenpiteelle mahdollista löytää rahoittajia ja toteuttajia.
Toteuttavuudessa arvioidaan myös juridista ja oikeudellista toteutettavuutta, onko toteuttamiselle mahdollista saada
lupa ja kuinka pitkä lupaprosessi on toimenpiteen osalta. Toteuttamiseen liittyy myös mahdollisia ristiriitoja ja tässä
arvioidaan myös jokaisen vaihtoehdon hyväksyttävyyttä. (Taulukko 16.)
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4.2 Vaihtoehtojen arviointi
4.2.1 VE 1: Nykyisten käytäntöjen tehostaminen
Vaihtoehtoon kuuluvat toimenpiteet: Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tehostaminen, pelastus- ja
evakuointisuunnitelmien laatiminen, tulvantorjunnan harjoitukset, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen
ja jääpatojen muodostumisen ehkäisy. (ks. luku 3.1)

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden vaikutukset tulvavahinkoihin
Ihmisten terveys ja turvallisuus

Talous- ja omaisuusvahingot

Vaihtoehdon toimenpiteillä on jonkin verran hyötyä
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, mutta alueella
asukkaita on edelleen tulvauhan alaisena. Ajan myötä
kaavoituksella ohjataan erityiskohteet (terveyspalvelut,
koulut, päiväkodit) pois tulva-alueelta tai ko. kohteiden
suojaus
vaaditaan
rakentamismääräyksissä.
Tulvatiedottamisen kehittäminen edistää tulvatietoisuutta ja sitä kautta ihmisten turvallisuuden
tunnetta.
Pelastusja
evakuointisuunnitelmat
nopeuttavat pelastusviranomaisten työtä.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei voida vaikuttaa
rakennuksille syntyviin tulvavahinkoihin, mutta
tiedottamisen kehittyessä ihmiset osaavat paremmin
suojata irtaimistoaan. Taloudelliset tulvavahingot
vähenevät pitkällä tähtäimellä, kun erityiskohteet olisi
siirretty pois tulva-alueelta, jolloin erityiskohteiden tilat
ja laitteet eivät kastu ja säästytään mm. homehaittojen
remonteilta. Pelastustoimi voi keskittyä muihin
pelastustehtäviin
kuin
terveyskeskuksen
ja
palvelutalojen evakuointiin, jolloin pelastustoimen
kustannukset pienenevät.

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut

Kokonaisrakennusvahingot ovat 1/100a tulvalla noin 7
milj. euroa ja siitä irtaimiston osuus on vajaa 2 milj.
euroa. Pelastustoimen kustannukset ovat vajaa 0,5 milj.
euroa 1/100a tulvilla.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta vesi- ja
viemäriverkoston toimintaan. Vedenjakelu toimii
suurillakin tulvilla, mutta jätevesiverkoston toiminta
keskeytyy erittäin harvinaisella tulvalla. Vaihtoehdon
toimenpiteillä ei ole vaikutusta sähkön ja
lämmönjakeluverkostoon. Nykyisillä paikoilla sijaitsevat
sähköasemat ja kaukolämpöasema ovat edelleen
tulvalle alttiita. Sähköaseman kastuminen aiheuttaa
laajan sähkökatkoksen Ivalossa ja voi pahimmillaan
katkaista sähköt koko Ylä-Lapin alueelta. Vaihtoehdon
toimenpiteillä ei ole vaikutusta liikenneyhteyksien
toimivuuteen.

Taulukko 19: Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 1
toimenpiteiden vaikutuksista tulvavahinkoihin
ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttymiseen (vrt.
taulukko 17).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0-10)

Vaikutuksen
suuruus

Terveyden ja turvallisuuden
varmistaminen

5

Infrastruktuurin ja
välttämättömyyspalveluiden
keskeytyminen

2

Omaisuusvahinkojen estäminen

3

Vaihtoehdon 1 luontovaikutukset
Veden laatu ja vesiluonto

toimenpiteet eivät myöskään vaikuta alueen
läheisyydessä sijaitseviin luonnon suojelualueisiin.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta vesien
laatuun,
hydro-morfologiaan,
vesiluontoon
tai
vedenottoon. Toimenpiteistä ei myöskään aiheudu
haitallisia päästöjä vesistöihin tai muualle luontoon.

Muut luontovaikutukset
Vaihtoehdon toimenpiteillä voi olla välillistä positiivista
vaikutusta luontoon. Tulvariskejä ennakoivilla toimilla
vähennetään
myös
ympäristöhaittoja.
Tulvatietoisuuden parantamisen kautta tulvavaara-alueilta
poistetaan ympäristölle haitallisia esineitä (esim. autot,
bensa- ja öljykanisterit yms.).

Luonnon monimuotoisuus
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta luonnon
monimuotoisuuteen eikä eliöiden elinalueisiin tai
uhanalaisten
lajien
esiintymiin.
Vaihtoehdon
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Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin

ehditään
mahdollisesti
suojata
omaisuutta.
Ennusteiden kehittyessä saadaan myös evakuoitua
ajoissa tulvauhanalaiset erityiskohteet. Toimenpiteiden
positiivisina vaikutuksina voidaan pitää myös maisemaja
virkistyskäyttöarvojen
säilymistä
ennallaan.
Maisema- ja virkistyskäyttöarvoilla on laajaa merkitystä
ihmisten hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Niiden
menetystä yleensä vastustetaan.

Toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa.
Taulukko 20. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 1
toimenpiteiden luontovaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Vaikutuksen
suuruus

Veden laatu ja vesiluonto

0

Luonnon monimuotoisuus

0

Muut luontovaikutukset

+2

Yhteensopivuus vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa

Negatiivisena sosiaalisena vaikutuksena arvioidaan
toimenpiteiden pitkäaikaista toteuttamista. Asukkaat
eivät havaitse heti vaihtoehdon toimenpiteillä
saavutettavaa tulvasuojeluhyötyä, jolloin asukkaille voi
aiheutua
huolta
omasta
turvallisuudesta
ja
omaisuudesta. Toimenpiteet eivät pienennä tulvan
suuruutta (pl. jäänsahaus) eikä konkreettisia
rakenteellisia suojelutoimenpiteitä tehdä, voidaan
toimenpiteiden tulvasuojeluhyöty kokea vähäiseksi.

KYLLÄ

Vaihtoehdon 1 muut vaikutukset
Vaikutukset aluetalouteen ja porotalouteen
Vaihtoehdon toimenpiteillä voi olla vähäisiä paikallisia
aluetaloudellisia vaikutuksia lisäämällä työllisyyttä
toimenpiteiden toteuttamisen aikana.

Vaikutukset kulttuuriperinnölle
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole merkittäviä
vaikutuksia alueen kulttuurimaisemille, suojelluille
kohteille eikä poronhoitoon.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta vesivoimatuotantoon eikä porotalouteen.

Taulukko 21. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 1
toimenpiteiden muista vaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Sosiaaliset vaikutukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden positiivisia sosiaalisia
vaikutuksia ovat mm. tulvatiedotuksen ja ennusteiden
kehittyessä asukkaiden ja viranomaisten tulvatietoisuuden ja toimintavalmiuden lisääntyminen.
Tällöin tulviin pystytään varautumaan paremmin ja

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Vaikutuksen
suuruus

Talousvaikutukset

+1

Sosiaaliset vaikutukset

+4

Kulttuuriperintö

0

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden toteutettavuus
Tekninen toteuttavuus

Hyväksyttävyys ja riskit

Vaihtoehdon toimenpiteet ovat teknisesti mahdollista
toteuttaa, mutta toimenpiteet vaativat pitkän ajan
toteutuakseen
kokonaan
(kaavoitus,
kehittämishankkeet).
Lisäksi
tarvitaan
osaavia
asiantuntijoita kehittämään toimintoja.

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen on
hyväksyttävää ja ristiriidat vähäisiä. Toimenpiteet ovat
tasapuolista
kaikille
riskialueen
toimijoille.
Toimenpiteitä toteutetaan osittain jo nyt.
Vaihtoehdon toimenpiteiden riskit ovat vähäiset.

Toimenpiteiden toteuttamisesta on kokemusta ja ne
ovat jo osittain toteutettavana. Toimenpiteiden
toteuttamisessa ei ole suuria riskejä.

Taulukko 22. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 1
toteuttavuudesta.

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0…10)

Taloudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon toimenpiteet toteutetaan valtion ja
kunnan määrärahoilla, joiden suuruus riippuu valtion
yleisestä taloudellisesta tilanteesta.
Juridinen ja oikeudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon
toimenpiteet
ovat
juridisesti
toteuttamiskelpoisia, eivätkä edellytä lupaprosesseja.
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Vaikutuksen
suuruus

Tekninen toteuttavuus

9

Taloudellinen toteutettavuus

8

Juridinen ja oikeudellinen
toteuttavuus

10

Hyväksyttävyys ja riskit

9

Asiantuntija-arvion mukaan
vaihtoehdon toteuttavuus on erittäin hyvä
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Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden kustannukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset koostuvat
pääosin
tulvantorjunnan
harjoituksien,
kehittämishankkeiden
ja
jääpatojen
ehkäisyn
kustannuksista. Maankäytön ja rakentamisen ohjaus
kuuluu viranomaisten tehtäviin. Pelastus- ja
evakuointisuunnitelmien laadinta sen sijaan kuuluu

pelastuslain 15 § mukaisesti rakennuksen tai kohteen
haltijalle.
Kustannukset ovat arvioilta noin 20 000 – 60 000
€/vuosi.

4.2.2 VE 2: Omatoiminen varautuminen
Vaihtoehtoon sisältyy seuraavat toimenpiteet: Talojen ja asuinalueiden suojaaminen, kastumista kestävien
materiaalien käyttö rakentamisessa ja tilapäinen tulvasuojelu (ks. luku 3.2).

Vaihtoehdon 2 toimenpiteiden vaikutukset tulvavahinkoihin
Ihmisten terveys ja turvallisuus

kunnossa, mikäli korottamiset eivät ole suuria tai
laaja-alaisia. Alle 0,5 m syvyysvyöhykkeellä on suurin
osa veden alle jäävistä tieosuuksista (1/100a tulvalla
750m ja 1/250a tulvalla noin 4000m.)

Vaihtoehdon toimenpiteet parantavat hieman nykyistä
tulvasuojelun tasoa. Omatoimisen suojaamisen myötä
tulvasta asukkaille aiheutuva haitta pienentyy.

Talous- ja omaisuusvahingot

Omatoimisella varautumisella on mahdollista suojata
ainakin alle puolen metrin syvyysvyöhykkeellä olevat
rakennukset, jolloin myös ko. asukkaat olisivat pääosin
turvassa. Asukkaita on 56 alle puolen metrin
syvyysvyöhykkeellä 1/100a tulvalla. Tulvavaaraalueelle jää vielä noin 70 asukasta, jotka pyritään
evakuoimaan.

Vaihtoehdon toimenpiteillä voidaan suojata matalilla
tulvasyvyysvyöhykkeillä sijaitsevia asuinrakennuksia.
Kaikkiaan asumiseen käytettäviä rakennuksia on 23 kpl
alle puolen metrin syvyysvyöhykkeellä 1/100a
tulvatilanteessa. (Rakennuksia kaikkiaan on 62 kpl alle
puolen metrin syvyysvyöhykkeellä). Jos saadaan
suojattua kaikki alle puolen metrin syvyysvyöhykkeellä
olevat asumiseen käytetyt rakennukset, saadaan
suojattua noin 45 % 1/100a tulva-alueen
asuinrakennuksista.

Toimenpiteillä ei päästä 1/250a tulvasuojelutasoon,
jolloin ainakin osa erityiskohteista voi kastua.
Erityiskohteita alle puolen metrin syvyysvyöhykkeellä
1/250 tulvalla ei ole yhtään.

Vahingot asuinrakennuksille vähenevät noin 10 %, eli
noin 0,7 milj. €. (Kokonaisrakennusvahingot ovat
arviolta yhteensä noin 7 M€ 1/100a tulvalla. (ks. luku
1.6)

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole suurta vaikutusta
infrastruktuuriin
ja
välttämättömyyspalveluiden
toimivuuteen tulvatilanteissa. Vaihtoehdon toimenpiteillä ei pystytä vaikuttamaan vesi- ja jätevesihuollon
toimivuuteen eikä sähkön ja lämmön jakelun
toimivuuteen, mutta ihmiset voivat ojia ja rumpuja
tukkimalla estää tulvaveden pääsyn tietyille alueille tai
rakennuksiin sisälle.

Ihmiset
suojaavat
haavoittuvan
irtaimiston.
Tulvavahingot irtaimistolle vähenevät 1,8 milj. €.
(Irtaimistokulut 1,81 M€ 1/100a tulvalla (ks. luku 1.6)).
Toimenpiteillä ei voida vaikuttaa pelastustoimen
kustannuksien vähenemiseen.

Tilapäisillä
tienkorottamisilla
merkittäviä
liikenneyhteyksiä voidaan säilyttää liikennöitävissä
Taulukko 23: Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 2 toimenpiteiden vaikutuksista tulvavahinkoihin
ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttymiseen (vrt. taulukko 17).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0-10)

Vaikutuksen
suuruus

Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen

5

Infrastruktuuri ja
välttämättömyyspalveluiden keskeytyminen

2

Talous- ja omaisuusvahinkojen estäminen

4
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Vaihtoehdon 2 luontovaikutukset

Vaihtoehdon 2 muut vaikutukset

Veden laatu ja vesiluonto

Vaikutukset aluetalouteen, porotalouteen tai
vesivoimaan

Vaihtoehdon toimenpiteistä voi aiheutua tilapäistä ja
pienialaista veden samentumista, jos suojausmateriaaleista irtoaa maa-ainesta tai muuta haitallista
ainesta veteen, esim. tulvapenkereet. Tällöin voi
ilmentyä lyhytaikaista vedenlaadun heikkenemistä. Jos
uusia penkereitä rakennetaan vesirajaan, voi aiheutua
muutoksia vesimuodostuman hydro-morfologiaan.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta
aluetalouteen, vesivoimatuotantoon eikä porotalouteen.
Sosiaaliset vaikutukset
Vaihtoehdon toimenpiteillä on positiivisia sosiaalisia
vaikutuksia. Asukkaiden välinen yhteistyö voi lisääntyä,
mikäli he suunnittelevat yhdessä lähinaapureiden
kanssa tulvalta suojautumista. Lisäksi turvallisuuden
tunne lisääntyy, mikäli on hyvät suunnitelmat ja
valmiudet oman omaisuutensa suojaamiseksi.

Luonnon monimuotoisuus
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta luonnon
monimuotoisuuteen. Vaihtoehto ei vaikuta lähialueen
suojelualueisiin, eikä niillä arvioida olevan haittaa
myöskään uhanalaisten lajien esiintymiin. Pysyvien
penkereiden luiskille on mahdollista syntyä uusia
kasvupaikkoja kasvilajeille.

Naapurin auttaminen tai auttamattomuus tulvan
uhatessa voi lisätä tai heikentää asukkaiden välisiä
suhteita. Sosiaalisia vaikutuksia voisi olla myös uuden
asian oppiminen, kun hädän yllättäessä opetellaan
käyttämään
suojausmenetelmiä
ja
opetellaan
suojaamaan oma omaisuus.

Muut luontovaikutukset
Vaihtoehdon toimenpiteillä voi olla vähäisiä negatiivisia
vaikutuksia
luontoon,
esim.
jos
tilapäisessä
tulvasuojelussa suojausmateriaaleja jätetään maastoon
tai esim. hiekkasäkkien täyttömateriaalien ottopaikat.
Vaikutus on kuitenkin hyvin pienialainen.

Negatiivisia vaikutuksia toimenpiteistä voi aiheutua jos
maisema-arvot ja viihtyisyys heikkenevät alueella
omatoimisten
suojausrakennelmien
käytöstä.
Materiaalit eivät aina ole ympäristöön soveltuvia ja
voivat häiritä maisemassa.

Vaihtoehdon vaikutukset kohdistuvat jo rakennetulle
alueelle eivätkä sen toimenpiteet aiheuta merkittäviä
muutoksia nykyiselle maankäytölle. Jos alueelle
rakennetaan pysyviä tulvasuojelurakenteita, tulisi
selvittää onko rakennettavalla alueella uhanalaisia
eliöitä, rajoittavatko rakenteet lajien kulkureittejä tai
onko toimenpiteillä muita vaikutuksia alueen luonnolle.
Tonteille rakennettavat pysyvät penkereet voivat mm.
muuttaa veden luontaista kulkeutumista tulva-aikana.

Vaikutukset kulttuuriperinnölle
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole merkittäviä
vaikutuksia alueen kulttuurimaisemille, suojelluille
kohteille eikä poronhoitoon.
Taulukko 25. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 2
toimenpiteiden muista vaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Arvioitava tekijä

Vaikutuksen
suuruus

Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin

(Arvioasteikko-10…+10)

Vaihtoehdon toimenpiteet eivät ole ristiriidassa
vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa.

Aluetalous, porotalous, vesivoima

0

Sosiaaliset vaikutukset

+4

Kulttuuriperintö

0

Taulukko 24. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 2
toimenpiteiden luontovaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Vaikutuksen
suuruus

Veden laatu ja vesiluonto

-1

Luonnon monimuotoisuus

0

Muut luontovaikutukset

-1

Yhteensopivuus vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa
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Vaihtoehdon 2 toimenpiteiden toteutettavuus
Tekninen toteuttavuus

Juridinen ja oikeudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon toimenpiteet voidaan juridisesti toteuttaa
helposti. Tilapäisten suojausten käyttö omalla tontilla
on jokaisen oma asia, eikä tilapäisten toimenpiteiden
toteuttamiseen tarvita lupia. Mahdollisesti pysyvien
tulvasuojelurakenteiden osalta tarvitaan taajamaalueella ainakin maisematyölupa ja mahdollisesti myös
naapureiden mielipiteet pitää kuulla. Jos pyritään
suojaamaan
kokonaisia
asuinalueita,
tarvitaan
maanomistajien luvat esim. penkereen rakentamiselle.

Vaihtoehdon 2 toimenpiteet on teknisesti helppo
toteuttaa, koska erilaisista rakennusten suojausmenetelmistä on tietoa ja kokemusta. Toimenpiteiden
toteuttaminen
vaatii
kuitenkin
asukkaiden
perehdyttämisen asiaan ennen kuin toimenpiteitä
pystytään toteuttamaan.
Toimenpiteistä tilapäiset
menetelmät toimivat
parhaiten matalilla vedenkorkeuksilla, mutta isoilla
tulvilla tilapäiset menetelmät on teknisesti erittäin
vaikea toteuttaa ja materiaalien toimivuus on heikkoa.

Hyväksyttävyys ja riskit

Myös materiaalien saatavuus voi olla vaikeaa ja
tilapäisten menetelmien osalta, joudutaan hankkimaan
myös pumppauskalustoa suoto- ja vuotovesien
poistamiseksi.

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen on
hyväksyttävää, mutta kaikilla ei ole resursseja osallistua
suojaamiseen, jolloin vaihtoehto ei ole tasapuolinen
kaikille.

Tilapäisten menetelmien rakentamiseen voi mennä
aikaa, jolloin kaikkia ei ehditä tehdä valmiiksi ennen
tulvaa (esim. jääpatotulvat). Suomen puolustusvoimissa
on arvioitu että 2 miehen ryhmä täyttää tunnissa noin
40-50 hiekkasäkkiä (säkit kooltaan 13x30x60 cm). Säkin
täyttö pyöräkuormaajalla täyttökehikon avulla (7-8
miestä) tunnissa 300 – 400 säkkiä (SuhonenRantakokko 2006).

Myös vaihtoehdon toteuttaminen voi aiheuttaa hieman
ristiriitoja alueella missä osa rakennuksista on jo
suojattu viranomaisten toimesta penkereillä ja osa
asukkaista joutuu toteuttamaan tulvasuojelun omin
keinoin.
Toimenpiteiden toteuttamisessa riskejä ovat tilapäisten
tulvasuojelumenetelmien toimivuus ja materiaalien
saatavuus. Lisäksi kaikilla asukkailla ei ole resursseja
suojata omaisuuttaan.

Rakentamisessa käytettävistä kastumista kestävistä
materiaaleista on hyvin vähän tietoa ja kokemuksia ja
niiden yleistyminen rakentamiskulttuuriin voi mennä
aikaa.

Taulukko 26. Asiantuntija-arviot vaihtoehdon 2
toteuttavuudesta.

Arvioitava tekijä

Taloudellinen toteutettavuus

(Arvioasteikko 0…10)

Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii asukkaiden
panostuksen oman omaisuutensa suojaamisessa.
Rahoitus riippuu asukkaasta ja kiinteistön omistajasta,
jolloin kaikilla ei ole resursseja suojata omaa
rakennusta.
Kunnan
omistamien
rakennusten
suojaaminen riippuu kunnan resursseista.

Vaikutuksen
suuruus

Tekninen toteuttavuus

3

Taloudellinen toteutettavuus

3

Juridinen ja oikeudellinen
toteuttavuus

8

Hyväksyttävyys ja riskit

8

Asiantuntija-arvion mukaan vaihtoehdon
toteuttavuus on kohtalainen, toimenpiteisiin liittyy
epävarmuutta ja haasteita

Vaihtoehdon 2 toimenpiteiden kustannukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset riippuvat
suojausmenetelmästä. Tehdäänkö pysyviä ratkaisuja
vai tilapäisiä. Lisäksi eri tulvissa voidaan käyttää erilaisia
ja erihintaisia menetelmiä.

maksaa noin 600€/jm. (valmis kontti, joka sisältää
kaiken tarvittavan 300 m pitkän suojauksen
rakentamiseen, seinän korkeus noin 1,25m ja leveys
1,9m). Yhden rakennuksen suojaaminen tilapäisillä
menetelmillä maksaa noin 5000 € - 30 000 €/talo.
Yhteensä 23 asuinrakennuksen suojaaminen maksaa
115 000 - 690 000 €. (Suhonen-Rantakokko 2006.)

Suurhiekkasäkin hinta on noin 20-80€/jm, jos suojan
korkeus noin 1m ja leveys 1m. Tilapäinen tulvaseinäke
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Pysyvä tulvapenger tai seinäke yhden omakotitalon
ympärille maksaa noin 105 000 €. Laskennassa yhden
pihan ympärille tulisi keskimäärin 300 metriä
tulvapengertä. Tavallisen maapenkereen, jonka

harjaleveys noin 2 m ja korkeus 0,5- 1 m, hinta-arvio on
noin 350-400 €/m. (Maveplan 2013).
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset
arvioilta noin 115 000 – 700 000 €.

ovat

4.2.3 VE 3: Suojaaminen tulvapenkereillä
Vaihtoehto sisältää seuraavat toimenpiteet: Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen, lisäpenkereiden rakentaminen
ja teiden ja katujen korottaminen (ks. luku 3.3).

Vaihtoehdon 3 toimenpiteiden vaikutukset tulvavahinkoihin
Ihmisten terveys ja turvallisuus

Toimenpiteillä
ei
saada
suojattua
kokonaan
jätevesiverkostoa. Pieni osa verkostosta voi edelleen
kastua tulvalla.

Vaihtoehdon toimenpiteet parantavat nykyistä
tulvasuojelun tasoa. Suurin osa asukkaista saadaan
pelastettua. Ihmisiä on 1/100a tulva-alueella noin 130.
Asuinrakennuksia saadaan suojattua noin 40 kpl, mikä
on noin 80 % 1/100a tulva-alueen asuinrakennuksista.
Tulvauhanalaiseksi jää mallinnuksen mukaan enää
muutamia
vakituiseen
asumiseen
käytettäviä
rakennuksia ja tyhjiä omakotitaloja, näistäkin osa ei ole
oikeasti tulva-alueella (RHR-rekisterin piste väärässä
paikassa).

Talous- ja omaisuusvahingot
Tulvauhanalaisten erityiskohteet ja asuinrakennukset
saadaan
suojattua
1/100a
tulvalta,
jolloin
tulvauhanalaisia rakennuksia alueella on yhteensä enää
109 ja näistä asumiseen käytettäviä rakennuksia on 15
(RHR 2011). Pelastustoimen kustannukset pienenevät
ja pelastushenkilöstö voi suunnata tulva-ajan
pelastustoiminnan
pienemmille
alueille.
Pelastustoimen kustannukset ovat 1/100a tulvalla 0,49
milj. €.

Vaikeasti evakuoitavat kohteet ja muut erityiskohteet
ovat suojattu. Tulvasta aiheutuvat haitat asukkaille
vähenevät.

Kokonaisrakennusvahingot 1/100a tulvalla on noin 7
milj. €. Näistä irtaimiston vahingot ovat 1,8 milj. €.
Rakennusvahingot
vähenevät
(asuinrakennuksia
koskevat vahingot) noin 5 milj. € (77 %) ja irtaimiston
vahingot vähenevät noin 1 milj. € (74 %).

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut
Vaihtoehdon toimenpiteistä tienkorotuksilla saadaan
säilytettyä merkittävät liikenneyhteydet toiminnassa.
Suurin osa kastuvasta tieverkosta on alle puolen metrin
syvyysvyöhykkeellä 1/250a tulvalla.

(arvioinnissa oletetaan että lähes asuinkäytössä olevat
rakennukset saadaan suojattua, 15 jäljelle jäänyttä
eivät ole tulva-alueella tai ovat asuinkelvottomia
rakennuksia)

Vaihtoehdon toimenpiteillä turvataan myös sekä
sähköaseman että lämpöaseman toiminta.

Taulukko 27. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 3 toimenpiteiden vaikutuksista tulvavahinkoihin
ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttymiseen (vrt. taulukko 17).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0-10)

Vaikutuksen
suuruus

Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen

9

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalveluiden
keskeytyminen

9

Omaisuusvahinkojen estäminen

9

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Vaihtoehdon 3 luontovaikutukset

Vaihtoehdon 3 muut vaikutukset

Veden laatu ja vesiluonto

Vaikutukset aluetalouteen, porotalouteen tai
vesivoimaan

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta vesien
tilaan tai veden laatuun, vesiluontoon eikä
vedenottoon. Toimenpiteistä ei aiheudu haitallisia
päästöjä vesistöihin tai muualle luontoon. Jos uusia
penkereitä rakennetaan vesirajaan, voi aiheutua
muutoksia vesimuodostuman hydro-morfologiaan,
mutta
Ivalossa
pääosa
uusista
penkereistä
mahdollisesti sijoittuu kauemmaksi rannasta eikä
niiden arvioida aiheuttavan haittaa vesiluonnolle.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutuksia
vesivoimatuotantoon tai porotalouteen. Paikallistaloudelle toimenpiteistä voi olla vähäistä hyötyä.
Toimenpiteiden toteuttamisen aikana voi syntyä
alueelle hetkellisiä työllisyysvaikutuksia. Lisäksi
suojaaminen mahdollistaa lisärakentamisen alueella.
Sosiaaliset vaikutukset
Vaihtoehdon toimenpiteillä on sosiaalisia vaikutuksia.
Suojaaminen edistää ihmisten turvallisuuden tunnetta,
kun ei tarvitse pelätä jokavuotista tulvaa alueella.
Alueen suojaaminen antaa myös mahdollisuuden
lisärakentamiseen alueella.

Luonnon monimuotoisuus
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole merkittävää
vaikutusta
luonnon
monimuotoisuuteen
tai
luonnonsuojelualueisiin. Uusien penkereiden osalta
tulee selvittää sijaitseeko penkereiden kohdalla tai sen
vaikutusalueella uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä.

Positiivisina vaikutuksina voidaan pitää myös
penkereiden päälle syntyviä uusia kävelyreittejä, jotka
lisäävät alueen virkistyskäyttöarvoja.

Uudet
penkereet
voivat
muuttaa
vanhojen
tulvaniittyjen ekologista tilaa, jos ne estävät
jokavuotisen tulvaveden pääsyn alueelle. Toisaalta
penkereiden luiskille voi syntyä uusia elinympäristöjä.

Negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua
maiseman muuttumisesta uusien penkereiden alueella
jolloin voi syntyä ristiriitaisia tunteita.
Myös uusien penkereiden sijainti voi aiheuttaa
ristiriitoja. Asukkaat voivat kokea epätasa-arvoista
kohtelua, jos kaikkia alueita ei pystytä suojaamaan.

Muut luontovaikutukset
Alueet, joilla on jo penkereet, korotus ei muuta alueen
luonnonoloja, mutta alueille, joille rakennetaan uusia
penkereitä, penkereet voivat muuttaa veden luontaista
kulkeutumista tulva-aikana. Toisaalta penkereet voivat
estää tulvaveden mukana kulkeutuvien haitallisten
aineiden leviämisen asuinalueelle.

Vaikutukset kulttuuriperinnölle
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole merkittäviä
vaikutuksia alueen kulttuurimaisemille, suojelluille
kohteille eikä poronhoitoon.

Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin

Taulukko 29. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 3
toimenpiteiden muista vaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Penkereiden korottaminen ja lisäpenkereet voivat olla
vähäisessä
määrin
ristiriidassa
vesienhoidon
ympäristötavoitteiden
kanssa,
jos
penkereet
aiheuttavat muutoksia rantavyöhykkeeseen.

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Taulukko 28. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 3
toimenpiteiden luontovaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Vaikutuksen
suuruus

Veden laatu ja vesiluonto

0

Luonnon monimuotoisuus

-1

Muut luontovaikutukset

-1

Yhteensopivuus vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa
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Vaikutuksen
suuruus

Aluetalous, porotalous, vesivoima

+3

Sosiaaliset vaikutukset

+3

Kulttuuriperintö

0

Vaihtoehdon 3 toimenpiteiden toteutettavuus
jotka ovat pelastaneet alueen monena vuonna tulvilta.
Paikalliset ovat sopeutuneet penkereisiin maisemassa.

Tekninen toteuttavuus
Vaihtoehdon toimenpiteet ovat teknisesti erittäin hyvin
toteuttavissa. Penkereiden korotus voidaan tehdä
penkereiden
peruskunnostustöiden
yhteydessä
nopeallakin aikataululla.

Uusien penkereiden rakentaminen voi kuitenkin
aiheuttaa ristiriitaisia mielipiteitä, sillä uudet penkereet
muuttavat ko. alueen maisemaa. Lisäksi uusien
penkereiden sijainnista voi olla useampia mielipiteitä.

Uusien penkereiden toteuttamiseen voidaan hyödyntää
muualla tehtyjä pengermalleja ja penkereen
rakentaminen on teknisesti helppoa. Teiden
korottaminen on myös teknisesti hyvin toteuttavissa.

Epävarmuutta voi aiheutua tulvien ennustettavuuden
vaikeuksista, jolloin penkereiden mitoitus oikeaan
korkeuteen voi olla epävarmaa.
Mitoitustulvaa
suuremmilla tulvilla, tulva voi aiheuttaa penkereen
sortumisen.

Taloudellinen toteutettavuus
Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii kunnan tai valtion
rahoituksen, mutta myös yksityinen kiinteistönomistaja
voi osallistua rahoitukseen.

Taulukko 30. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 3
toteuttavuudesta.

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0…10)

Juridinen ja oikeudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon
toimenpiteet
voidaan
juridisesti
toteuttaa.
Penkereiden rakentamiseen tarvitaan
ainakin maisematyölupa ja maanomistajien luvat ja tien
korotuksiin tiealueen ylläpitäjän luvat, jolloin
lupaprosessit hidastavat toteuttamista.

Vaikutuksen
suuruus

Tekninen toteuttavuus

8

Taloudellinen toteutettavuus

5

Juridinen ja oikeudellinen
toteuttavuus

6

Hyväksyttävyys ja riskit

6

Hyväksyttävyys ja riskit
Asiantuntija-arvio mukaan vaihtoehdon toteuttavuus
on kohtalainen, toimenpiteisiin liittyy jonkin verran
epävarmuutta ja haasteita

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen on melko
hyväksyttävää, sillä alueella on jo vanhat penkereet,

Vaihtoehdon 3 toimenpiteiden kustannukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset koostuvat
penkereiden korotuksien kustannuksista, uusien
penkereiden
rakentamisesta
ja
pääteiden
korottamisista.

Katupenkereen (leveys 5-7 metriä) korotus ilman
pohjanvahvistuskustannuksia maksaa arviolta noin 200400 €/m (korotuksen vaihdellessa 0,5 -1 m). Ivalossa
tien korotusta tarvitaan yhteensä 8500 metriä. Karkea
kustannusarvio tienkorotuksille olisi noin 1,7 milj. € 3,4 milj. €. Tosin Ivalon alueella on vilkkaasti
liikennöityjä pääkatuja, joiden korotuskustannukset
ovat korkeammat.

Penkereiden korotuksien kustannukset ovat 14 700 –
29 400 €. Laskennassa korotukset ovat 0,1 – 0,4 m ja
penkereen harjaleveys on 1,5 m. (karkea arvio.)
(Partanen-Kettunen 2013). Uusia penkereitä tulisi
yhteensä 4000 metriä. Jos penkereiden harjaleveys olisi
noin 2 m ja korkeus 0,5- 1 metriä, olisi hinta-arvio 350400 €/m (Maveplan 2013). Yhteensä 4000 metriä uutta
pengertä (maapenger) maksaa noin 1,4 milj.–1,6 milj. €.

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi

Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset
arvioilta noin 3,2 milj. – 5 milj. €.
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4.2.4 VE 4: Ohitusuoman/tulvitusalueen rakentaminen
Vaihtoehto sisältää seuraavat toimenpiteet: Ohitusuoman rakentaminen Mukkavuopajaan. (ks. luku 3.4).

Vaihtoehdon 4 toimenpiteiden vaikutukset tulvavahinkoihin
Ihmisten terveys ja turvallisuus

toimenpiteet vähennä infrastruktuurille aiheutuvia
vahinkoja. Tulvariskien hallinnan tavoitteet eivät täyty.

Vaihtoehdon toimenpiteet parantavat vain hieman
nykyistä
tulvasuojelun
tasoa.
Tulvitusalueen
rakentaminen alentaa Ivalon tulvavedenkorkeuksia
1/100a tulvilla tulvauoman välisellä alueella
parhaimmillaankin vain noin 15 cm ja sillan alapuolella
vain 5 cm. Uoman ylä- ja alapuolella oikaisu-uomalla ei
ole vaikutuksia. Tulvauhanalaisiksi jää edelleen
Tahkotörmän, Koivulan ja Kuusiniemen sekä Huuhkajan
ja Törmäsen alueet sekä penkereiden ulkopuoliset
rakennukset Näverniemen ja Korteniemen alueilla.
Alueella on edelleen tulvauhanalaisena yhteensä 47
asuinrakennusta ja noin 140 asukasta (RHR2011).

Talous- ja omaisuusvahingot
Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen alueella on
tulvauhanalaisia asuinrakennuksia edelleen noin 50 kpl
ja rakennuksia kaikkiaan on alueella edelleen noin 180
kpl. Uoman rakentamisella ei ole vaikutusta
taloudellisiin tulvavahinkoihin.
Taulukko 31: Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 4
toimenpiteiden vaikutuksista tulvavahinkoihin ja
tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttymiseen (vrt.
taulukko 17).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0-10)

Vaikeasti evakuoitavat kohteet ja muut erityiskohteet
ovat myös vaarassa kastua.
Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut
Vaihtoehdon toimenpiteillä
välttämättömyyspalveluiden

ei ole vaikutusta
toimintaan
eivätkä

Vaikutuksen
suuruus

Terveyden ja turvallisuuden
varmistaminen

0

Infrastruktuuri ja
välttämättömyyspalveluiden
keskeytyminen

0

Omaisuusvahinkojen estäminen

0

Vaihtoehdon 4 luontovaikutukset
Tulvavedet tuovat mukanaan lietettä, epäorgaanisia ja
orgaanisia hiukkasia ja kasvien tarvitsemia ravinteita,
jolloin tulvan pidätysalueet voivat rehevöityä.
Voimakas tulva ja virtaus keväisin voi myös lisätä
maanpinnan eroosiota ja vahingoittaa kasveja.
Varttunut puusto ei kärsi lyhytaikaisesta tai
ajoittaisesta tulvasta (alle kk), vaan ravinnelisäys voi
jopa parantaa niiden kasvua. Tulvimiselle herkimpiä
puulajeja ovat kuusi ja rauduskoivu.

Veden laatu ja vesiluonto
Vaihtoehdon toimenpide muuttaa veden luontaista
virtausreittiä, jolloin vesimuodostuman hydromorfologiaan tulee muutoksia. Toimenpide myös
vaikuttaa vähäisesti vesimuodostuman vedenlaatuun
ja biologisiin laatutekijöihin. Tulvitusalueelta voi
kulkeutua veden mukana orgaanisia aineksia
Ivalojokeen. Vaikutus on tilapäinen, tulvan ajan
tapahtuvaa aineksen kulkeutumista.

Mukkavuopajan tulvitusalueilla elää neljä uhanalaista
kasvilajia. Lajit todennäköisesti häviävät alueelta tai
siirtyvät uoman reuna-alueille. Tulvista hyötyvät
uhanalaiset lajit voivat lisääntyä alueella ja
kuivemmilla alueilla viihtyvät lajit voivat hävitä
alueelta.

Luonnon monimuotoisuus
Tulvitusalueelle ajoittain johdettavan tulvaveden
aiheuttama vettyminen vaikuttaa kasveihin ja eläimiin
(Rantakokko ym. 2002). Maaperän vettyminen
aiheuttaa kasveille hapettoman tai vähähappisen tilan,
koska juuristot voivat käyttää vain ilmassa olevaa
happea. Hapen puute voi johtaa kasvun
heikkenemiseen tai jopa kuolemaan. Vettä johdetaan
alueelle pääosin kevättulvien aikana, mutta
tavoitteena olisi, että alueella on jonkin verran vettä
koko ajan, jolloin veden peittämät alueet muuttuvat
täysin.

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi

Uoman reunalle tulevalle tulvapenkereen luiskille voi
syntyä uusia elinympäristöjä, jolloin alueelle voi levitä
uusia lajeja, jotka viihtyvät kasvupaikoilla, joissa on
vedenkorkeuden muutoksia.
Muut luontovaikutukset
Tulvitusalueiden rakentaminen tai veden virtauksen
parantaminen johtamalla vesiä pois jokiuomasta
35

vaikuttaa Ivalojoen luonnontilaan. Meanderoiva joki
on harvinainen ilmiö ja se tulisi säilyttää
koskemattomana. Uusi uoma voi vaikuttaa esim.
hiekan kasaantumiseen pääuomassa.

uoman
aukaisu
luonnolliseksi.

palauttaisi

alueen

takaisin

Taulukko 32. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 4
toimenpiteiden luontovaikutuksista (vrt. taulukko 18)

Arvioitava tekijä

Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin

Vaikutuksen
suuruus

(Arvioasteikko -10…+10)

Toimenpiteet voivat olla ristiriidassa vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa, koska muutetaan veden
luontaista kulkeutumista. Toisaalta oikaisu-uomat
tukevat vesienhoitoa, kun vesi johdetaan takaisin
vanhaan jokiuomaan. Ivalossa Mukkavuopaja on
suljettu Ivalon rakentamisen yhteydessä (tiet), ja

Veden laatu ja vesiluonto

-1

Luonnon monimuotoisuus

-1

Muut luontovaikutukset

-3

Yhteensopivuus vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa

KYLLÄ/EI

Vaihtoehdon 4 muut vaikutukset
Vaikutukset aluetalouteen, porotalouteen tai
vesivoimaan
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole
vesivoimatuotantoon tai porotalouteen.

Maiseman muuttuminen uusien penkereiden alueella
ja tulvitusalueella voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita.

vaikutuksia

Vaikutukset kulttuuriperinnölle

Toimenpiteiden rakentaminen voi lisätä tilapäisesti
alueen työllisyyttä. Jos tulvitusalueella on pysyvästi
vettä, aluetta voidaan kehittää mm. palvelemaan
luontomatkailua.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole merkittäviä
vaikutuksia alueen kulttuurimaisemille, suojelluille
kohteille eikä poronhoitoon.
Taulukko 33. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 4
toimenpiteiden muista vaikutuksista (vrt. taulukko 18)

Sosiaaliset vaikutukset
Vaihtoehdon toimenpiteillä on sosiaalisia vaikutuksia.
Tulvitusalueen penkereiden päälle voi syntyä uusia
kävelyreittejä tai tulvitusalueelle voi syntyä uusi
vesireitti
veneilyyn,
mikä
lisää
alueen
virkistyskäyttöarvoja.

Arvioitava tekijä

Vaikutuksen
suuruus

(Arvioasteikko -10…+10)

Aluetalous, porotalous, vesivoima

+1

Sosiaaliset vaikutukset

+4

Kulttuuriperintö

0

Vaihtoehdon 4 toimenpiteiden toteutettavuus
toteuttamiseen
rahoittajia.

Tekninen toteuttavuus
Tulvitusalueen penkereiden rakentaminen voidaan
toteuttaa aiemmin toteutetuilla pengermalleilla ja ne
ovat helppo teknisesti toteuttaa.

vaikea

löytää

ulkopuolisia

Maaston vähäisen kaltevuuden vuoksi alueelle
rakennettavien siltojen aukkojen koko tulee suureksi,
jotta sillat eivät padota vettä liikaa. Siltojen
rakentaminen
on
kallista,
mikä
vaikeuttaa
toimenpiteen taloudellista toteuttamista.

Tulvitusalueelle veden johtaminen 100 - 200 mᶟ/s voi
olla haastava toteuttaa, sillä vesimäärä on suuri ja
virtaamat Ivalojoessa tulva-aikana ovat suuret. Kun
sattuu suurempi kuin 1/100a tulva, vedenjohtamisen
säännöstely uomaan voi vaikeutua suurien virtaamien
vuoksi. Jos uomaan pääsee liikaa vettä, vesi voi nousta
penkereiden yli ja voi aiheuttaa tulvan kylään
”takakautta”.

Juridinen ja oikeudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen vaatii
lupaviranomaisen luvan, koska vaihtoehdossa
muutetaan vesistön virtaamaa ja ohjataan vesiä pois
uomasta.
Uusien
penkereiden
rakentamiseen
tarvitaan maanomistajien luvat ja maisematyölupa.
Siltojen tekemiseen tarvitaan uudet tiesuunnitelmat.

Taloudellinen toteutettavuus
Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii kunnan tai
valtion rahoituksen.
Jos toimenpiteestä on
monenlaista hyötyä kunnalle, sen toteuttamiseen on
helpompi
saada
rahoitus.
Toimenpiteiden
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi

on

Vesilaki 3 luku: Vesitaloushankkeella on oltava
lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön
asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa,
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Taulukko 34. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 4
toteuttavuudesta.

rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai
määrää.

Arvioitava tekijä

Hyväksyttävyys ja riskit

(Arvioasteikko 0…10)

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen on melko
hyväksyttävää, jos rakenteista saadaan toimivia ja
alueen
virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.
Uusien penkereiden toteuttaminen voi aiheuttaa
kielteistä suhtautumista.
Vaihtoehdon toimenpiteissä on riskinä, että voi syntyä
tulvariski uusille alueille, jotka ei kastuisi muuten.

Vaikutuksen
suuruus

Tekninen toteuttavuus

5

Taloudellinen toteutettavuus

2

Juridinen ja oikeudellinen
toteuttavuus

5

Hyväksyttävyys ja riskit

5

Asiantuntija-arvion mukaan
vaihtoehdon toteutettavuus on kohtalainen,
toimenpiteisiin liittyy epävarmuutta ja haasteita

Vaihtoehdon 4 toimenpiteiden kustannukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset koostuvat
tulvitusalueen penkereiden rakentamiskustannuksista,
rantasuojauksien
rakentamisesta,
siltojen
rakentamisesta sekä tulvitusalueen rakentamisesta.

Uoman/tulvitusalueen ruoppaukset ja muotoilut noin
1-3 milj. €
Siltojen rakentamiskustannukset ovat noin 4,5 milj. €.
Valtatien 4 (Rovaniementie) silta 1,98 milj. €, Leiritien
silta 1,13 milj. € ja Nellimintien silta 1,40 milj. €
(Karjalainen 2014). Kustannukset ovat suuntaa antavia
ja siltojen kustannusten arviointi vaatii tarkemman
hankesuunnittelun.

Tulvitusalueen penkereiden rakentaminen maksaa noin
600€/jm. Penkereiden korkeus laskelmissa on 2 m ja
pituus 8 km. Kustannukset ovat noin 5 milj. €.
Rantasuojauksien kustannukset ovat noin 150-200 €/m.
Suojauksia tarvitaan noin 8 km. Kustannukset ovat noin
1,2 milj. € -1,6 milj. €.

Vaihtoehdon kustannukset ovat noin 12–15 milj. €.

4.2.5 VE 5: Veden pidättäminen valuma-alueella
Vaihtoehto sisältää seuraavat toimenpiteet: Kuivatekoaltaan rakentaminen Lismaan. (ks. luku 3.5)

Vaihtoehdon 5 toimenpiteiden vaikutukset tulvavahinkoihin
Ihmisten terveys ja turvallisuus

Tahkotörmän alueiden jätevesiverkoston toiminta
joudutaan keskeyttämään. Sähköasema ja lämpöasema
eivät kastu.

Kuivatekoaltaan rakentaminen vaikuttaa merkittävästi
tulvavahinkoihin
1/100a
ja
1/250a
tulvilla.
Toimenpiteen toteuttamisen jälkeen 1/100a tulvan
virtaama pienenee alle 1/50a tulvan virtaamaan (ks.
taulukko 1 luvusta 1.1). Ihmisten määrä tulvavaaraalueella vähenee noin 50 %.

Tulva-alueella yleistä tietä kastuu 1/250a tulvilla noin 7
km, toimenpiteen toteuttamisen jälkeen kastuvaa
yleistietä on enää alle 800 metriä, eli vajaa 90 %
yleisestä tiestöstä saadaan säilytettyä ajokuntoisena.

Toimenpide pienentää 1/250a tulvaa noin 1/100a
tulvaan (ks. taulukko 1 luvusta 1.1), jolloin vaikeasti
evakuoitavat kohteet ja muut erityiskohteet ovat
suojattu.

Talous- ja omaisuusvahingot
Toimenpiteen
toteuttamisella
on
vaikutuksia
taloudellisiin vahinkoihin. 1/100a tulva saadaan
pienennettyä
alle
1/50a
tulvaan,
jolloin
tulvauhanalaiset erityiskohteet saadaan suojattua ja
asuinrakennukset suurimmilta osin suojattua. 1/50a
tulvilla asuinrakennuksien määrä tulva-alueella on noin
30, jolloin noin 60 % asuinkäyttöön tarkoitetuista
rakennuksista pelastuu. Kaikkiaan rakennuksia 1/50a
tulva-alueella on vielä reilu 100. Pelastustoimen
kustannukset pienenevät ja pelastushenkilöstö voi

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut
Toimenpiteillä saadaan pienennettyä tulvavirtaamaa
1/250a tulvasta 1/100a tulvaan, mikä vähentää
vahinkoja infrastruktuurille.
Jätevesihuollon toiminta on turvattu keskustan
alueella, jolloin enää vain Näveriniemen ja
Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Taulukko 35. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 5
toimenpiteiden vaikutuksista tulvavahinkoihin
ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttymiseen (vrt.
taulukko 17).

suunnata tulva-ajan pelastustoiminnan pienemmille
alueille.
Kokonaisvahingot 1/50a tulvalla ovat noin 5 milj. €.
Vahingot vähenevät toimenpiteen toteuttamisen
jälkeen noin 30 %. Rakennusvahingot pienevät noin 1,5
milj. € ja pelastustoimen kustannukset pienenevät 0,1
milj. €.

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0…10)

Vaikutuksen
suuruus

Terveyden ja turvallisuuden
varmistaminen

9

Infrastruktuuri ja
välttämättömyyspalveluiden
keskeytyminen

6

Omaisuusvahinkojen estäminen

8

Vaihtoehdon 5 luontovaikutukset
Toimenpiteet voivat vaikuttaa Natura-alueiden
luontotyyppeihin
ja
lajien
elinympäristöihin
negatiivisesti, sillä vesien tilapäinen padottaminen
aiheuttaa muutoksia tulvivan alueen kasvupaikoille.
Lisäksi elinympäristöjen luonnontilaisuus häiriintyy, jos
alueelle rakennetaan patorakenteita. Toimenpiteet
vaativat tarkemman selvityksen.

Veden laatu ja vesiluonto
Vaihtoehdon
toimenpiteeseen
kuuluu
patojen
rakentaminen ja veden padottaminen tietyille alueille.
Tästä voi aiheutua monialaisia muutoksia veden
laatuun, vesistön hydro-morfologisiin ominaispiirteisiin
ja biologisiin laatutekijöihin, kun muutetaan alueen
vedenkiertokulkua ja luonnontilaisuutta.

Tulvitusalueelle ajoittain johdettavan tulvaveden
aiheuttama vettyminen voi vaikuttaa kasveihin ja
eläimiin. Maaperän vettyminen aiheuttaa kasveille
hapettoman tai vähähappisen tilan, koska juuristot
voivat käyttää vain ilmassa olevaa happea. Hapen
puute voi johtaa kasvun heikkenemiseen tai jopa
kuolemaan. (Rantakokko ym. 2002.)

Vaikutukset vesienhoitoon:
Vesienhoidon tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien
tila ei heikkene ja niiden tila säilyy nykyisellään.
Ivalojoen vesientila on erinomainen ja muut valumaalueen vedet ovat vähintään hyvässä tilassa (Lapin
ympäristökeskus 2010). Vaihtoehdon toimenpiteet
voivat aiheuttaa haittaa pintavesien tilaan ja muuttaa
veden
laatua
ja
biologisia
ominaispiirteitä.
Varastoitaessa vettä suoalueelle, voi maaperästä
suotautua orgaanista ainetta ja ravinteita veteen, joka
kulkeutuu tulvaveden mukana Ivalojokeen ja lopulta
Inarijärveen. Näillä voi olla vaikutusta vesieliöiden
elinympäristöihin ja muuttaa vesistön mm. kalakantoja.

Tulvavedet tuovat mukanaan lietettä, epäorgaanisia ja
orgaanisia hiukkasia ja kasvien tarvitsemia ravinteita,
jolloin tulvan pidätysalueet voivat rehevöityä.
Tulvaliete voi kuitenkin myös tukahduttaa joitakin
kasveja ja tulvan pidätysalueen kasvillisuus voi
muuttua. Varttunut puusto ei kärsi lyhytaikaisesta tai
ajoittaisesta tulvasta (alle kk), vaan ravinnelisäys voi
jopa parantaa niiden kasvua. Tulvimiselle herkimpiä
puulajeja ovat kuusi ja rauduskoivu.

Vesienhoidon tavoitteena on VPD Natura 2010-alueilla,
että pinta- ja pohjavesien tilan tulee olla sellaisella
tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen
suojeluarvoja.  Rakennettaessa Lemmenjoen
kansallispuiston Natura-alueelle (ks. luku 1.5) ja
muutettaessa alueen luontaista veden kiertokulkua
pidättämällä vettä tietyille alueille, muutetaan alueen
ekosysteemejä ja lajien elinympäristöjä, jolloin alueella
suojeltujen lajien elinolosuhteet voivat muuttua.

Voimakas tulva ja virtaus voi lisätä maanpinnan
eroosiota ja vahingoittaa kasveja.
Muut luontovaikutukset
Toimenpiteestä ei ole olemassa suunnitelmaa, jossa
olisi käsitelty hanketta tarkemmin, joten muiden
luontovaikutusten arviointia ei voida tehdä.

Luonnon monimuotoisuus

Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin

Lisman kuivatekoallas sijaitsee osittain Lemmenjoen
kansallispuiston alueella (ks. luku 1.5). Toimenpiteestä
on tehtävä tarkempi Natura-vaikutusten arviointi ja
luontoselvitys.

Valuma-alueella rakennettaessa ja muutettaessa veden
luontaista kiertokulkua toimenpiteet ovat ristiriidassa
vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa.

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Taulukko 36. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 5
toimenpiteiden luontovaikutuksista (vrt. taulukko 18)

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Teiden rakentaminen alueelle vaikeuttaa porojen
liikuttamista tokkina ja porojen kokoamista. Lisäksi
porokolaririskit kasvavat. (Paliskuntain yhdistys 2012.)

Vaikutuksen
suuruus

Veden laatu ja vesiluonto

-8

Luonnon monimuotoisuus

-8

Muut luontovaikutukset

0

Yhteensopivuus vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa

EI

Vaikutukset voi ilmetä lopulta myös porotalouden
kannattavuuteen. Voi syntyä lisäruokinnan kuluja,
porojen kokoamisen kuluja, poronhoidon uudelleen
järjestämistä sekä eloporoluvun leikkauksia, jotka
osaltaan vaikuttavat kokonaisuuteen ja elinkeinon
kannattavuuteen. (Paliskuntain yhdistys 2012.)
Sosiaaliset vaikutukset

Vaihtoehdon 5 muut vaikutukset

Vaihtoehdon toimenpiteillä on sosiaalisia vaikutuksia.
Vaikutukset aluetalouteen, porotalouteen tai
vesivoimaan

Maiseman muuttuminen tulvan pidätysalueella, voi
aiheuttaa vastustusta. Korkeat patorakenteet pilaavat
maisemaa ja näkyvät kauas. Lisäksi rakentaminen
suojelualueille koetaan usein negatiivisena asiana.

Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole vaikutusta
vesivoimatuotantoon,
sillä
valuma-alueelle
rakennettavat altaat on kuivatekoaltaita. Vaihtoehto ei
myöskään vaikuta merkittävästi aluetalouteen.
Mahdollisien patojen ylläpito jää patojen omistajan
vastuulle, eikä siitä todennäköisesti synny merkittävästi
uusia työpaikkoja.

Alueella
voi
syntyä
ristiriitoja
porotalouden
harjoittajien ja paikallisten toimijoiden välillä, jos porot
aiheuttavat häiriötä allasalueella tai muuttavat
reittejään ihmisten asuinalueille.
Toimenpiteiden positiivisia sosiaalisia vaikutuksia on
tulvavahinkojen
väheneminen,
mikä
lisää
turvallisuuden tunnetta Ivalon tulvariskialueella.

Vaihtoehto vaikuttaa alueen porotalouteen, jos
poronhoitoalueelle rakennetaan patorakenteita ja
uusia teitä. Vaikutukset porotalouteen on pääosin
pysyviä, vaikka allas on käytössä vain poikkeuksellisissa
tulvissa.

Vaikutukset kulttuuriperinnölle
Vaihtoehdon toimenpiteet aiheuttavat vaikutuksia
kulttuuriperintöön, sillä Lisman allaspaikan kohdalla
sijaitsee
valtakunnallisesti
arvokas
kulttuuriperintökohde, Lisman saamelaiskylä (Museovirasto
2009b).

Porotalouden laidunvaikutuksia:
Tulva-allasalue on laaja, jolloin sillä on vaikutuksia
allasalueella tai sen läheisyydessä olevien porojen
laidunalueiden määrään ja laidunten olosuhteisiin.
Porojen laidunalueita voi pirstoutua patoaltaiden ja
uusien teiden rakentamisen myötä, jolloin voi tulla
laidunmenetyksiä tai muutoksia vanhoihin laitumiin.
Huonossa tilanteessa porojen teuraspainot ja
vasaprosentti voivat laskea kiristyvän ravintokilpailun ja
stressin seurauksena. (Paliskuntain yhdistys 2012.)

Poronhoidolle vaihtoehto aiheuttaa haittoja, sillä
poronhoidolle
tärkeät
maa-alueet
ovat
tilapäisesti/pysyvästi poissa käytöstä. Myös valumaalueelle rakennettavat patorakenteet voivat aiheuttaa
haittaa poroille ja niiden kulkureiteille (porotalouden
vaikutukset käsitelty aiemmin).
Taulukko 37. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 5
toimenpiteiden muista vaikutuksista (vrt. taulukko 18)

Porojen siirtymäreitit eri laidunten välillä voivat sijaita
tulva-altaan kohdalla, jolloin porojen kulkeminen voi
muuttua ja poroja voi ajautua muille alueille.

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Vaikutuksia poronhoitotöihin:
Poronhoitoon liittyvät rakenteet (aidat, ruokinta-alueet
yms.) voi jäädä altaan alle, jolloin rakenteet joudutaan
siirtämään tai rakentamaan uusiksi muualle.
(Paliskuntain yhdistys 2012.)

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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Vaikutuksen
suuruus

Aluetalous, porotalous, vesivoima

-4

Sosiaaliset vaikutukset

-3

Kulttuuriperintö

-5

Vaihtoehdon 5 toimenpiteiden toteutettavuus
Tekninen toteuttavuus
Vaihtoehdon toimenpide on haastava toteuttaa
teknisesti, sillä Ivalojoen valuma-alueen maaston
jyrkkyyden vuoksi alueella joudutaan tekemään
korkeita patorakenteita.

Luonnonsuojelulaki 3 luku 13§: Kansallispuistoihin ei
saa rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä.
Alueilla ei saa ryhtyä muihinkaan toimiin, jotka
vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin,
maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.

Taloudellinen toteutettavuus

Hyväksyttävyys ja riskit

Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii kunnan tai
valtion rahoituksen. Toimenpiteiden toteuttamiseen
on vaikea löytää ulkopuolisia rahoittajia.

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen aiheuttaa
todennäköisesti sekä hyväksyviä että kielteisiä
mielipiteitä. Suojelualueille rakentaminen koetaan
usein negatiivisesti ja alueen rakentaminen aiheuttaa
ristiriitoja alueen asukkaiden keskuudessa.

Vaihtoehdon toimenpide on kallis rakentaa ja ylläpitää
suhteessa käyttötarkoitukseen.

Vaihtoehtoon liittyy myös riskejä. Toimenpiteiden
vaikutus tulviin Ivalossa on vaikea arvioida ja
mahdollisen altaan sijainti on kaukana Ivalojoen
valuma-alueella,
jolloin
altaan
täyttämisen
ajoittaminen voi epäonnistua.

Juridinen ja oikeudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon toimenpiteet on juridisesti erittäin
vaikeasti toteutettavissa. Vaihtoehdon toimenpide
sijoittuu osittain Natura-alueelle, jolloin toimenpiteet
vaativat
Natura-arvioinnin
tarveharkinnan
ja
toimenpiteet tarvitsevat todennäköisesti myös
Natura-vaikutusten arvioinnin.

Taulukko 38. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 5
toteuttavuudesta.

Arvioitava tekijä

Tulvavesien pidättämishankkeet vaativat aina myös
vesiluvan
aluehallintoviranomaiselta.
Lisäksi
luonnonsuojelulaissa kielletään kansallispuistojen
alueelle rakentaminen. Toimenpiteen toteuttaminen
on hidas ja pitkä prosessi ja poikkeusluvat
rakentamiseen ovat monivaiheisia.
Vesilaki 3§: Vesitaloushankkeella
lupaviranomaisen lupa,
-

-

on

(Arvioasteikko 0…10)

Vaikutuksen
suuruus

Tekninen toteuttavuus

3

Taloudellinen toteutettavuus

1

Juridinen ja oikeudellinen
toteuttavuus

1

Hyväksyttävyys ja riskit

1

oltava
Asiantuntija-arvion mukaan vaihtoehdon
toteuttavuus on huono,
toimenpiteiden toteuttaminen on vaativaa ja lupien
saaminen vaikeaa

jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä,
vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai
vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai
määrää,
maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi
vesistön vedenkorkeutta nostamalla

Vaihtoehdon 5 toimenpiteiden kustannukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset koostuvat
suunnittelun kustannuksista, ympäristöselvitysten
laatimisesta
(YVA),
tulvan
pidätysalueiden
rakentamisesta,
patorakenteiden
(maapadot,
pohjapadot)
rakentamisesta
ja
mahdollisien
huoltoteiden rakentamisesta. Lisäksi lupaprosesseihin
liittyy kustannuksia. Maanhankinnan kustannuksia,

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi

mahdollisia
raivauskustannuksia
tai
nykyisten
tielinjojen muutoksien kustannuksia ei ole huomioitu,
koska niiden määrästä ei ole tietoa. Kustannukset on
esitetty suurella vaihteluvälillä, sillä tarkempi
kustannusten
arviointi
vaatisi
tarkempaa
hankesuunnittelua.
Vaihtoehdon kustannukset ovat noin 15- 30 milj. €

40

4.2.6 VE 6: Ivalojoen ruoppaaminen
Vaihtoehto sisältää seuraavat toimenpiteet: Ivalojoen ruoppaaminen Näveriniemestä ja Nirvamellasta ja
rantasuojauksien tekeminen Ivalojoelle (Ks. luku 3.6).

Vaihtoehdon 6 toimenpiteiden vaikutukset tulvavahinkoihin
Ihmisten terveys ja turvallisuus

Talous- ja omaisuusvahingot

Vaihtoehdon
toimenpiteet
eivät
alenna
vedenkorkeutta tarpeeksi, jolloin vaihtoehdolla ei ole
vaikutusta ihmisten tai evakuoitavien kohteiden
määrään tulva-alueella. Massat 500 000 mᶟ (PartanenKettunen 2013), kun ne pitäisi olla vedenkorkeuden
laskemiseen vähintään 1,5 milj. mᶟ (KämäräinenKarjalainen 2006).

Vaihtoehdon
toimenpiteet
eivät
alenna
vedenkorkeutta tarpeeksi, jolloin sillä ei ole vaikutusta
taloudellisiin tulvavahinkoihin.
Taulukko
39.
Asiantuntija-arvio
vaihtoehdon
6
toimenpiteiden vaikutuksista tulvavahinkoihin
ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttymiseen (vrt.
taulukko 17).

Arvioitava tekijä

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut

(Arvioasteikko 0…10)

Vaihtoehdon
toimenpiteet
eivät
alenna
vedenkorkeutta tarpeeksi, jolloin niillä ei ole
vaikutusta infrastruktuurille syntyviin vahinkoihin tai
välttämättömyyspalveluiden toimintaan.

Vaikutuksen
suuruus

Terveyden ja turvallisuuden
varmistaminen

0

Infrastruktuuri ja
välttämättömyyspalveluiden
keskeytyminen

0

Omaisuusvahinkojen estäminen

0

Vaihtoehdon 6 luontovaikutukset
elinympäristöjä. Ivalojoen alapuolella olevalle Naturaalueelle voi aiheutua vähäisiä vaikutuksia kun joen
virtaus paranee hieman ruopatessa ja hiekan
kulkeutuminen vähenee rantasuojauksia tehtäessä.
Vaikutukset ovat kuitenkin pääosin lyhytaikaisia.

Veden laatu ja vesiluonto
Vaihtoehdon toimenpiteet vaikuttavat veden laatuun
ja biologisiin laatutekijöihin. Toimenpide aiheuttaa
tilapäisesti veden samentumista ja kiintoaineiden ja
ravinteiden liikkeelle lähtöä. Se vaikuttaa kalastoon
sekä joen pohjassa olevien eliöiden elinympäristöihin.
Ruoppaus muuttaa myös vesistön hydro-morfologisia
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kasvien ja eliöiden
elinolosuhteisiin. Vesistöön voi päästä myös haitallisia
aineita toimenpidettä tehtäessä.

Muut luontovaikutukset
Rantasuojaukset estävät joen luontaisen liikkumisen
(meanderoinnin) ja ruoppaukset voivat muuttaa joen
luontaista
virtausta.
Ivalojoen
luontainen
meanderointi voi heikentyä.

Luonnon monimuotoisuus

Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin

Ivalojoen rannoilla Kotiniemen törmällä sekä
Huuhkajan pohjoispuolen rantatörmällä sijaitsee
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti rajattuja
luontotyyppejä (luonnontilainen hiekkaranta), joiden
hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (Kojola
2013). Näillä alueilla ainakin rantasuojauksien
tekeminen voi aiheuttaa luontotyypin häviämistä tai
heikentämistä. Toisaalta taas suojauksiin voi syntyä
uusia kasvupaikkoja ja elinympäristöjä.

Ruoppaus
voi
aiheuttaa
tilapäisesti
veden
samentumista ja se voi vaikuttaa kalastoon sekä joen
pohjassa olevien eliöiden elinympäristöihin, jolloin se
on ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden
kanssa.
Taulukko 40. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon
toimenpiteiden luontovaikutuksista (vrt. taulukko 18).

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko -10…+10)

Toimenpiteillä voi olla vähäistä vaikutusta Ivalojoen
valuma-alueen luonnonsuojelualueisiin, jos joelle
tehdään rantasuojauksia koko Ivalojoen alueelle.
Rantasuojaukset
estävät
joen
luontaisen
meanderoinnin ja voi muuttaa rannoilla elävien lajien
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Vaikutuksen
suuruus

Veden laatu ja vesiluonto

-3

Luonnon monimuotoisuus

-4

Muut luontovaikutukset

-3

Yhteensopivuus vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa

EI

Vaihtoehdon 6 muut vaikutukset
Vaikutukset aluetalouteen, porotalouteen tai
vesivoimaan

Joella veneily helpottuu ruopattavissa kohdissa, mutta
voi vaikeutua jos veden pinta laskee virtauksen
parantamisen johdosta.

Vaihtoehdon
toimenpiteet
eivät
vaikuta
vesivoimatuotantoon. Toimenpiteet eivät vaikuta
porotalouteen, sillä toimenpiteet eivät kohdistu
poroille tärkeille alueille.

Vaikutukset kulttuuriperinnölle
Vaihtoehdon toimenpiteillä ei ole merkittäviä
vaikutuksia alueen kulttuurimaisemille, suojelluille
kohteille eikä poronhoitoon.

Vaihtoehdon toimenpiteet eivät vaikuta myöskään
aluetalouteen, sillä toimenpiteet työllisyysvaikutukset
ovat hyvin lyhytaikaiset.

Taulukko 41. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon
toimenpiteiden muista vaikutuksista (vrt. taulukko 18)

Arvioitava tekijä

Sosiaaliset vaikutukset

(Arvioasteikko -10…+10)

Vaihtoehdon toimenpiteillä on sosiaalisia vaikutuksia.
Joen ruoppaaminen koetaan usein negatiivisena asia.
koska jokivesi samentuu ja aiheutuu vaikutuksia
kalastoon.

Vaikutuksen
suuruus

Aluetalous, porotalous, vesivoima

0

Sosiaaliset vaikutukset

-2

Kulttuuriperintö

0

Kesäaikaiset vedenkorkeudet voivat laskea mikä
vaikuttaa maisemaan ja kulkemiseen joella.

Vaihtoehdon 6 toimenpiteiden toteutettavuus
Tekninen toteuttavuus

Vesilaki 3 luku, 3§: Aina luvanvaraisia hankkeita:
vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan
määrä ylittää 500 mᶟ, jollei kyse ole julkisen
kulkuväylän kunnossapidosta.

Vaihtoehdon toimenpiteet ovat helppo toteuttaa
teknisesti, sillä toimenpiteiden toteuttamisesta on
aiempaa kokemusta. Ivalojoen pohja on hiekkaa,
jolloin ruoppaaminen on helppo toteuttaa.

Hyväksyttävyys ja riskit
Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen aiheuttaa
todennäköisesti sekä hyväksyviä että kielteisiä
mielipiteitä.

WSP Finland Oy:n selvityksen (Partanen-Kettunen
2013) mukaan ruoppausta olisi suoritettava vuosittain,
sillä hiekan kertyminen ja poistuminen joen pohjassa
on jatkuvaa. Joka vuosi tulisi selvittää hiekan
kertymiskohdat ja ruopata ne kohdat joihin
hiekkasärkkiä on kasaantunut.

Toteuttamiseen liittyy jonkin verran riskejä, mm.
ruoppauksen todelliset vaikutukset vedenkorkeuksiin
ja hiekan jatkuva kasaantuminen.

Taloudellinen toteutettavuus

Taulukko 42. Asiantuntija-arvio vaihtoehdon 6
toteuttavuudesta.

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttaminen vaatii
kunnan tai valtion rahoituksen. Toimenpiteiden
toteuttamiseen on vaikea löytää ulkopuolisia
rahoittajia.

Arvioitava tekijä
(Arvioasteikko 0…10)

Juridinen ja oikeudellinen toteutettavuus
Vaihtoehdon
toimenpiteet
ovat
juridisesti
toteuttamiskelpoisia,
mutta
ruoppaus
sekä
rantasuojauksien tekeminen vaatii lupaviranomaisen
luvat.

Tekninen toteuttavuus

5

Taloudellinen toteutettavuus

2

Juridinen ja oikeudellinen
toteuttavuus

4

Hyväksyttävyys ja riskit

5

Asiantuntija-arvion mukaan vaihtoehdon
toteuttavuus on kohtalainen,
toimenpiteisiin liittyy jonkin verran epävarmuutta ja
haasteita

Vesilaki 3 luku: Vesitaloushankkeella on oltava
lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön
asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa,
rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai
määrää.
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Vaihtoehdon 6 toimenpiteiden kustannukset
Vaihtoehdon toimenpiteiden kustannukset koostuvat
Ivalojoen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen
läjityksestä sekä mahdollisten rantasuojauksien
tekemisestä.

Rantasuojauksien kustannukset (150-200 €/m) koko
jokivarteen 150 km. 22,5 milj. -30 milj. €

Vaihtoehdon kustannukset ovat noin 25-30 milj. €.

Ivalojoen ruoppaamisen kustannukset ovat 1-4 milj. €
(ilman kuljetusta).

Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi
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5. Vaikutusten arvioinnin yhteenveto
Taulukkoon 43 on koottu yhteen edellisessä luvussa esitetyt arvioinnin asiantuntija-arviot ja taulukossa 44
vaihtoehtoja on vertailtu keskenään. Asiantuntija-arvioita on tarkistettu sidosryhmien kommenttien perusteella. Kuva
10 on esitetty sidosryhmien suhtautuminen eri vaihtoehtoihin. Sidosryhmien näkemykset arviointitekijöittäin on
esitetty liitteessä 1.

Muut
vaikutukset

Veden laatu ja vesiluonto

Luonnon monimuotoisuus

VHS yhteensopivuus

Paikallis- ja aluetalous

Sosiaaliset

Kulttuuri

Tekninen

Taloudellinen

5

2

3

0

0

+2

KYLLÄ

+1

+4

0

9

8

10

9

VE2

5

2

4

-1

0

-1

KYLLÄ

0

+4

0

3

3

8

8

VE3

9

9

9

0

-1

-1

+3

+3

0

8

5

6

6

VE4

0

0

0

-1

-1

-3

KYLLÄ
KYLLÄ
/EI

20 00060 000
€/vuosi
115 000 –
700 000 €
3 – 5 milj. €

+1

+4

0

5

2

5

5

12 - 15 milj. €

VE5

9

6

8

-8

-8

0

EI

-4

-3

-5

3

1

1

1

15 - 30 milj. €

VE6

0

0

0

-3

-4

-3

EI

0

-2

0

5

2

4

5

25 - 30 milj. €

Hyväksyttävyys ja riskit

Juridinen ja oikeudellinen

Talous ja omaisuus

VE1

Muut luontovaikutukset

Infrastruktuuri ja
välttämättömyyspalvel
ut

Toteutettavuus

Terveys ja turvallisuus

Luontovaikutukset

Vaihtoehto*

Tulvasuojeluhyödyt

Kustannukset (karkea arvio)

Taulukko 43. Vaihtoehtojen vaikutusten asiantuntija-arvioinnin yhteenveto.

*VE 1= nykyisten käytäntöjen tehostaminen, VE 2= Omatoiminen varautuminen, VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä,
VE 4: Ohitusuoman rakentaminen, VE 5= Kuivatekoaltaan rakentaminen, VE 6= Ivalojoen ruoppaus

Taulukko 44. Vaihtoehtojen vertailu. Sinisellä taustavärillä on kuvattu positiiviset tekijät ja punaisella negatiiviset.

Vaihtoehto
VE 1
VE 2
VE 3
VE 4
VE 5
VE 6

Tulvasuojeluhyödyt
Kohtalainen
Kohtalainen
Hyvä
Huono
Hyvä
Huono

Luontovaikutukset
Neutraali/positiivinen
Neutraali
Neutraali
Neutraali/negatiivinen
Negatiivinen
Negatiivinen

VHS
yhteensopivuus
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä/Ei
Ei
Ei

Muut
vaikutukset
Positiivinen
Positiivinen
Positiivinen
Positiivinen
Negatiivinen
Neutraali

Toteutettavuus
Hyvä
Kohtalainen
Kohtalainen
Kohtalainen
Huono
Kohtalainen

VE1
Vaihtoehto

VE2

kannattaa toimenpiteitä

VE3

vastustaa toimenpiteitä

VE4

neutraali suhtautuminen

VE5

ei ota kantaa

VE6
0%

20 %

40 %
60 %
Vastaukset prosentteina

80 %

Kuva 10. Sidosryhmien suhtautuminen eri vaihtoehtoihin.
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100 %

Kustannukset
Edullinen
Edullinen
Melko edullinen
Melko kallis
Kallis
Kallis

VE 1 Nykyisten käytäntöjen tehostaminen
Vaihtoehto 1 (Nykyisten käytäntöjen tehostaminen) toimenpiteet ovat arvioinnin perusteella parhaiten toteuttavissa
olevia toimenpiteitä (Taulukko 43). Toimenpiteillä on jonkin verran tulvasuojeluhyötyä, mutta lisäksi tarvitaan muita
toimenpiteitä, jotta tulvariskien hallinnan tavoitteet saavutettaisiin. Vaihtoehdolla ei ole laajoja negatiivisia
vaikutuksia ja toimenpiteet ovat myös vesienhoidon tavoitteiden kanssa yhteensopivia. Vaihtoehdolla on monipuolisia
muita vaikutuksia tulvatietoisuuden lisääntyessä ja toimintavalmiuden parantuessa.
Sidosryhmien kommenteissa vaihtoehtoa 1 pidettiin hyvänä vaihtoehtona (Kuva 10, liite 1). Pääosa vastaajista oli
samaa mieltä asiantuntija-arvion kanssa, mutta osa vastaajista ei ottanut kantaa toimenpiteeseen, sillä he halusivat
vielä lisää tietoja vaihtoehdon vaikutuksista. Suurin osa kannattaa vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttamista ja
suhtautui neutraalisti vaihtoehdon toimenpiteisiin (Kuva 10). Osassa kommenteissa huomioitiin, että vaihtoehto ei ole
yksin riittävä, vaan lisäksi tarvitaan konkreettisempia toimenpiteitä tulvasuojelun ratkaisemiseksi. Muutamissa
kommenteissa tuotiin esille huoli VE 1 toimenpiteiden vaikutuksista vesi- ja jätevesihuollon toiminnan turvaamiseen
sekä lämmönjakelun turvaamiseen.
VE 2 Omatoiminen varautuminen
Vaihtoehdon 2 (Omatoiminen varautuminen) toimenpiteillä on arvioinnin perusteella jonkin verran
tulvasuojeluhyötyä (Taulukko 43), mutta toimenpiteillä voidaan luotettavimmin suojata vain matalilla
syvyysvyöhykkeillä olevia rakennuksia ja suojaustaso riippuu asukkaiden aktiivisuudesta. Toimenpiteet ovat
vesienhoidon kanssa yhteensopivia. Toimenpiteillä on vähäisiä negatiivisia luontovaikutuksia (mm. veden tilapäinen
samentuminen, suojausmateriaalien jääminen maastoon), mutta vaikutukset ovat tilapäisiä ja pienialaisia.
Toimenpiteet ovat juridisesti toteuttamiskelpoisia, mutta teknisesti ja taloudellisesti toimenpiteiden toteuttaminen on
epävarmaa. Suurilla vedenkorkeuksilla tilapäisien suojaustoimenpiteiden toimivuus on epävarmaa ja materiaalien
saatavuus voi olla haastavaa. Vaihtoehdon 2 toimenpiteet eivät ole yksin riittäviä tulvasuojelussa, sillä esimerkiksi
liikenteen, vesihuollon ja sähkönjakelun toimivuutta ei voida varmistaa kokonaan omatoimisen varautumisen kautta.
Sidosryhmät suhtautuivat neutraalisti toimenpiteeseen ja suurin osa kannatti toimenpiteen toteuttamista (Kuva 10,
liite 1). Pääosa vastaajista oli samaa mieltä asiantuntija-arvion kanssa, mutta luontovaikutusten osalta arvioita
pidettiin hieman liian suurina, osa vastaajista oli sitä mieltä, että vaikutukset olisivat vähäisempiä mitä arvioissa on
esitetty. Kommenteissa oltiin sitä mieltä, että toimenpiteen toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi asukkaiden
aktiivisuus ja kiinteistön omistajien resurssit.
VE 3 Suojaaminen tulvapenkereillä
Kokonaisarvioinnin perusteella vaihtoehto 3 (Suojaaminen tulvapenkereillä) näyttäisi saavan parhaimmat arvot
tulvasuojeluhyötyjen täyttymisen osalta (Taulukko 43), sillä toimenpiteillä saadaan suojattua lähes kaikki
erityiskohteet ja suurin osa asuinrakennuksista. Lisäksi saadaan turvattua sähkön-, lämmön- ja vedenjakelu sekä
liikenneyhteydet. Vaihtoehdolla on vain vähäisiä negatiivisia luontovaikutuksia. Mm. penkereet estävät tulvaveden
pääsyn alueille, jotka hyötyvät tulvista. Toimenpiteet voivat lisätä tilapäisesti työllisyyttä rakentamisen aikana ja
maisema muuttuu uusien penkereiden alueella. Toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia, mutta vaativat
maanomistajien luvat. Kustannuksiltaan vaihtoehto on keskitasoa muihin vaihtoehtoihin nähden.
Sidosryhmät suhtautuivat vaihtoehtoon pääosin positiivisesti ja suurin osa oli samaa mieltä asiantuntija-arvioiden
kanssa (Kuva 10, liite 1). Reilut 40 % vastaajista kannatti vaihtoehtoa ja reilu 40 % suhtautui vaihtoehtoon neutraalisti.
Loput eivät ottaneet kantaa. Kommenteissa esitettiin, että penkereet olisi konkreettinen tulvasuojelun keino. Lisäksi
mainittiin, jos toimenpide toteutetaan, tulisi penkereistä tehdä kerralla tarpeeksi korkeat, ettei niitä tarvitse
muutaman vuoden päästä uudestaan korottaa. Sidosryhmien kommenteissa pohdittiin myös penkereiden
sivuvaikutuksia. Pohdittiin, lisääkö penger tulvariskiä alueilla, joissa ei ole pengertä. Penger voi ohjata vesiä sellaisille
alueille, mihin vesi ei muuten nousisi. Lisäksi penkereiden maisemavaikutukset voivat olla suurempiakin kuin mitä
asiantuntija-arvioissa on arvioitu.
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VE 4 Ohitusuoman rakentaminen
Vaihtoehdon 4 (Ohitusuoman rakentaminen) toimenpiteillä ei ole juurikaan tulvasuojeluhyötyjä (Taulukko 43) ja
tulvariskien hallinnan tavoitteet eivät täyty. Toimenpiteillä ei pystytä vaikuttamaan vedenkorkeuksiin keskustan
kohdalla kuin muutamia senttejä ja uoman ylä- ja alapuolella ei ole vaikutusta ollenkaan. Tulvavahingot ovat suuret,
vaikka toimenpide toteutetaan. Toimenpiteillä on vähäisiä negatiivisia luontovaikutuksia, sillä veden virtaus muuttuu
ja vesi voi tilapäisesti samentua. Kasvillisuus uoman alueella muuttuu ja alueella on muutamia uhanalaisia lajeja,
joiden elinympäristö muuttuu. Toisaalta toimenpiteessä palautetaan vanha jokiuoma käyttöön, mikä on positiivista
luonnon kannalta. Toimenpiteillä on positiivisia muita vaikutuksia, sillä Mukkavuopajan alueen virkistyskäyttöarvot
nousevat voimakkaasti ja alueen hyödyntämisestä voi syntyä jopa uusia työpaikkoja. Toisaalta alueen maisema
muuttuu voimakkaasti. Toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. Toimenpiteet ovat teknisesti mahdollisia
toteuttaa, mutta ne ovat kalliita toteuttaa, sillä toimenpide vaatii mm. kolmen sillan rakentamisen. Myös lupaprosessit
voivat olla vaikeita ja hitaita.
Sidosryhmät suhtautuivat vaihtoehtoon pääosin neutraalisti ja monet kannattivat vaihtoehdon toteuttamista (Kuva
10, liite 1). Pääosin sidosryhmät olivat samaa mieltä asiantuntiarvioista, mutta luontovaikutukset olivat sidosryhmien
mielestä positiivisempia kuin asiantuntija-arvioissa ja myös muut vaikutukset olisivat hieman suurempia kuin arvioissa
on esitetty. Toimenpiteiden arvioitiin lisäävän työllisyyttä ja parantavan merkittävästi Mukkavuopajan alueen
virkistyskäyttöä. Kommenteissa tuli kuitenkin ilmi, että toimenpiteestä tarvitaan vielä lisätietoa enemmän, jotta sitä
voisi arvioida tarkemmin. Muutamissa kommenteissa toimenpiteen hyötyjä pidettiin epävarmoina toimenpiteen
kustannuksiin nähden. Osa arvioi myös, että toimenpiteen toteuttaminen voi olla hankalaa ja hidasta, sillä
toimenpiteen rahoituksen järjestyminen ja lupaprosessit voivat olla haastavia. Kommenteissa ehdotettiin myös muita
kuin Mukkavuopajan ohitusuomavaihtoehtoja, mm. Näveriniemen alueelle.
VE 5 Veden pidättäminen valuma-alueella
Vaihtoehto 5 (Veden pidättäminen valuma-alueella) toimenpiteellä on paljon tulvasuojeluhyötyjä, mutta
toimenpiteellä on suuria negatiivisia vaikutuksia mm. luontoon ja poronhoitoon (Taulukko 43). Toimenpide aiheuttaa
vaikutuksia Lemmenjoen kansallispuistolle. Alueen vesien luonnollista kulkeutumista rajoitetaan, kasvien ja eläinten
elinympäristöjä muuttuu vesiolosuhteiden muuttumisen myötä ja osa elinympäristöistä jää altaan alle. Toimenpiteellä
on laajoja vaikutuksia poronhoitoon, sillä alueella on porotaloutta. Alueella on myös kulttuuriperintöä ja maisema
muuttuu voimakkaasti. Lisäksi toimenpiteiden toteutettavuus on huono. Valuma-alueen maaston jyrkkyyden vuoksi,
toimenpide vaatii korkeat patorakenteet ja veden pidättämisen ajoittaminen voi olla hankalaa. Lisäksi toimenpiteen
lupaprosessit ovat pitkiä ja hitaita ja luvan saanti voi olla hankalaa mm. Natura-alueen vaikutuksen vuoksi. Toimenpide
on myös ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa.
Sidosryhmät suhtautuivat vaihtoehtoon pääosin kielteisesti (Kuva 10, liite 1). Muutama prosentti vastaajista kannatti
toimenpidettä, muutama suhtautui neutraalisti ja osa ei ottanut kantaa ollenkaan. Osa oli myös sitä mieltä, että
toimenpiteestä tarvitaan lisäselvityksiä, joten sen vaikutuksia on vaikea arvioida. Noin puolet vastaajista oli samaa
mieltä asiantuntija-arvioiden kanssa. Osa vastaajista arvioi tulvasuojeluhyödyt vähäisemmiksi ja luontovaikutukset
vieläkin suuremmiksi kuin mitä asiantuntija-arvioissa oli arvioitu. Kommenteissa tuli esille, että Ivalojoen yläjuoksulle
rakennettavalla altaalla ei olisi niin suuria hyötyjä Ivalon taajamassa asti ja altaan täyttämisen ajoittaminen on
hankalaa. Vaihtoehtoa pidettiin useissa kommenteissa huonona vaihtoehtona, koska sillä on liian suuria vaikutuksia
mm. porotaloudelle ja luonnolle ja vaihtoehto ei olisi taloudellisesti eikä sosiaalisesti kannattava.
VE 6 Ivalojoen ruoppaaminen
Vaihtoehdon 6 (Ivalojoen ruoppaaminen) toimenpiteillä ei ole tulvasuojeluhyötyjä (taulukko 43), eivätkä ne täytä
tulvariskien hallinnan tavoitteita. Ruoppaaminen ei alenna vedenkorkeutta tarpeeksi, että sillä olisi vaikutusta
tulvavahinkojen vähentämiseen. Toimenpiteillä on vähäisiä negatiivisia luontovaikutuksia, koska toimenpiteestä
aiheutuu haittaa vesiluonnolle mm. tilapäisen veden samentumisen vuoksi. Lisäksi rantasuojauksien tekeminen
rajoittaa joen luontaista meanderointia. Lisäksi toimenpiteellä on vähäisiä vaikutuksia maisemaan ja kulkemiseen
joella. Toimenpiteiden toteutettavuus on melko hyvä, mutta rahoituksen järjestyminen voi olla epävarmaa ja
toimenpiteet vaativat vesilain poikkeusluvan. Toimenpiteiden vaikutus vedenkorkeuksiin ei ole pysyvä, joten jokea
joudutaan ruoppaamaan säännöllisin väliajoin, koska hiekkaa kertyy pohjaan jatkuvasti. Lisäksi rantasuojauksia
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joudutaan tekemään runsaasti, mikä lisää toimenpiteen kustannuksia. Toimenpide on myös ristiriidassa vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa.
Sidosryhmät suhtautuivat vaihtoehtoon hyvin neutraalisti, osa kannatti toimenpiteen toteuttamista ja pieni osa
vastusti toimenpidettä (Kuva 10). Suurin osa vastaajista oli samaa mieltä asiantuntija-arvion kanssa. Kommenteissa
vaihtoehtoa pidettiin kuitenkin huonona, koska toimenpiteen tulvasuojeluhyödyt ovat vähäisiä ja vaikutukset
vedenkorkeuteen lyhytaikaisia. Ruoppaamisesta voisi olla virkistyskäytön näkökulmasta hyötyä, koska veneilyn
mahdollisuudet paranisivat.
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6. Vaihtoehtojen vertailu
6.1 Arviointitekijöiden painottaminen
Vaihtoehtojen arviointia varten eri arviointikriteereille muodostetaan painoarvot. Arviointikriteerien painoarvot ovat
skaalauskertoimia, joiden avulla keskenään erimitallisia vaikutuksia voidaan arvioida (Marttunen ym. 2008.)
Päätösanalyysissä kriteerien painoarvot ovat tilannekohtaisia ja riippuvat siitä, kuinka merkittäväksi erot arvioidaan
tarkasteltujen vaihtoehtojen välillä, esimerkiksi erot vaihtoehtojen tulvasuojeluhyödyissä suhteessa eroihin
vaihtoehtojen ympäristövaikutuksissa. Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen arviointikriteerien painoarvot määriteltiin
yleisemmällä tasolla vertailemalla eri arviointitekijöiden tärkeyttä. Tällä tavoin painoarvojen määrittämistä saatiin
yksinkertaistettua.
Paikalliselta sidostahoista koostuvalta arviointiryhmältä (ks. luku 1) kysyttiin mielipiteitä, kuinka tärkeänä he pitävät
eri arviointitekijöitä tulvariskien hallinnan suunnittelussa (Kuva 11). Vastaajien piti rastittaa oman näkemyksensä
mukaan eri tekijöitä viiteen eri sarakkeeseen (erittäin tärkeä, tärkeä, melko tärkeä, ei kovin tärkeä tai ei lainkaan
tärkeä). Vastaajia osallistui kyselyyn kaikkiaan 12, mikä on 75 % ryhmässä olevista jäsenistä. Loput ryhmän jäsenistä
olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.
Vastauksissa tulvahaittojen vähenemisen osalta ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistamista pidetään kaikkein
tärkeimpänä (Kuva 11). Samaa mieltä olivat lähes kaikki vastaajat. Myös liikenneyhteyksien ja energia- ja vesihuollon
toimivuutta pidetään erittäin tärkeänä, vaikka tässä osiossa vastaukset jakaantuivat ja vastauksissa oli myös eriäviä
mielipiteitä. Omaisuusvahinkojen minimointia pidettiin seuraavaksi tärkeimpänä. Ympäristön pilaantumisen estämisen
osalta mielipiteet hieman jakaantuivat ja sitä pidettiin tärkeänä tai melko tärkeänä.
Luontovaikutusten osalta mielipiteet vaihtelivat pääosin tärkeän ja melko tärkeän välillä. Vedenlaadun ja vesiluonnon
turvaaminen sekä luonnonsuojeluarvojen säilyttäminen on vastaajien mielestä tärkeää tai melko tärkeää kun taas
muiden haitallisten luontovaikutusten estäminen on lähes kaikkien vastaajien mielestä tärkeää.
Toimenpiteiden muut vaikutukset jakoivat mielipiteitä eniten. Maiseman ja viihtyisyyden säilyttäminen ja
parantaminen ja paikallis- ja aluetalouden tukeminen on useimpien vastaajien mielestä tärkeää. Kulttuuriperinnön
turvaaminen on suurimman osan mielestä melko tärkeää.

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen
Liikenneyhteyksien, energia- ja vesihuollon toimivuus
Rakennus- ja muiden omaisuusvahinkojen minimointi
Vedenlaadun ja vesiluonnon turvaaminen
Luonnonsuojeluarvojen säilyttäminen
Muiden haitallisten luontovaikutusten estäminen
Paikallis- ja aluetalouden tukeminen
Maiseman ja viihtyisyyden säilyttäminen ja/tai parantaminen
Kulttuuriperinnön turvaaminen
0%
Erittäin tärkeä

Tärkeä

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Melko tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

Kuva 11. Vastaajien mielipide eri arviointitekijöiden tärkeydestä.

Lisäksi arviointiryhmän jäseniltä kysyttiin kolmen pääryhmän (tulvahaittojen väheneminen, toimenpiteiden
luontovaikutukset ja toimenpiteiden muut vaikutukset) tärkeyttä suhteessa toisiin. Vastaajia pyydettiin jakamaan 100
pistettä kolmen pääryhmän kesken. Vastaukset on esitetty Kuva 12. Kuvassa palkkien värit kuvaavat miten pisteet
jakaantuivat eri tekijöiden kesken. Merkittävimmällä tekijällä on pisin osuus palkista. Kaikki vastaajat pitivät
tulvahaittojen vähenemistä tärkeimpänä ja toimenpiteiden luontovaikutukset ja muut vaikutukset olivat keskimäärin
samanarvoisia. Yhdessä vastauksessa tulvahaittojen väheneminen ja luontovaikutukset olivat samanarvoisia ja
yhdessä vastauksessa tulvahaittojen väheneminen ja muut vaikutukset olivat samanarvoisia. Muutamissa vastauksissa
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kaikki kolme tekijää oli lähes samanarvoisia, mutta tulvahaittojen väheneminen oli hieman tärkeämpi kuin muut.
Vastauksien keskiarvossa tulvahaittojen väheneminen sai 57 pistettä ja luontovaikutukset ja muut vaikutukset
molemmat 21 pistettä.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
keskiarvo

Vastaajat

TULVAHAITTOJEN
VÄHENEMINEN
TOIMENPITEIDEN
LUONTOVAIKUTUKSET
TOIMENPITEIDEN
MUUT VAIKUTUKSET

0

20

40
60
Pisteiden jakaantuminen

80

100

Kuva 12. Sidostahojen mielipide eri arviointitekijöiden tärkeydestä. 100 pistettä jaettuna kolmen pääryhmän kesken.

6.2 Monikriteerimallin luominen
Vaihtoehtojen lopulliset tulokset saatiin WebHipre-ohjelman (Aalto yliopisto) avulla. Arviointitekijöiden painoarvot ja
asiantuntija-arviot syötettiin ohjelmaan, joka laski eri vaihtoehdoille hyvyysarvot. Hyvyysarvot saadaan kertomalla
kunkin toimenpiteen kriteerikohtaiset vaikutusarviot (muunnetaan asteikolle 0–1) kriteerien saamalla painoarvolla
(myös asteikolla 0–1) ja laskemalla nämä tulot yhteen (Kuva 13). Kuva 14 on esitetty Hipreen tehdyn arvopuun
rakenne.
Vaihtoehtojen hyvyysarvot esitetään usein pylväs- tai palkkikaaviona, jossa pylväiden pituudet kuvaavat vaihtoehtojen
kokonaishyvyyttä. Kokonaishyvyys muodostuu eri arviointitekijöiden saamista arvoista, jotka näkyvät pylväissä
erivärisinä osuuksina. Hyvyysarvo 1 tarkoittaa, että kyseinen vaihtoehto on tarkastelluista vaihtoehdoista paras
kaikkien tarkasteltavien tekijöiden suhteen. (Marttunen 2010).

Kuva 13. Vaihtoehtojen hyvyysarvojen määrittäminen (SYKE 2012)
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VE 1 = nykyisten käytäntöjen
tehostaminen
VE 2 = Omatoiminen varautuminen
VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä
VE 4 = Ohitusuoman rakentaminen
VE 5 = Kuivatekoaltaan rakentaminen
VE 6 = Ivalojoen ruoppaus

Kuva 14. HIPRE-tarkastelussa käytetty arvopuu.

Taulukossa 45 on esitetty sidostahojen vastauksien perusteella eri kriteereille määritetyt painoarvot, jotka on syötetty
Hipreen. Ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistamista painotetaan eniten ja myös muut tulvasuojeluhyödyt
ovat saaneet korkeammat painoarvot kuin luontovaikutuksien tai muiden vaikutuksien arvioitavat tekijät.
Taulukko 45. Vastaajien antamista painoarvoista lasketut keskiarvot 1- ja 2- tason arviointitekijöille. (vrt. kuvat 11 ja 12)

Tason 1 tekijöiden
painoarvo
(ks. kuva 15)
Tulvasuojeluhyödyt
57 %

Luontovaikutukset
21 %

Muut vaikutukset
21 %

Tason 2 tekijöiden painoarvot
päätekijöiden suhteen
(ks. kuva 14)
Ihmisten terveyden ja
38 %
turvallisuuden varmistaminen
32 %
Liikenne, energia ja vesihuolto

Tason 2 tekijöiden
kokonaispainoarvot
(taso 1*taso2)
0,22
0,18

Rakennus- ja omaisuusvahingot

30 %

0,17

Vedenlaatu ja vesiluonto

36 %

0,08

Luonnonsuojeluarvot

33 %

0,07

Muut luontovaikutukset

31 %

0,07

Paikallis- ja aluetalous

36 %

0,08

Maisema ja viihtyvyys

36 %

0,08

Kulttuuriperintö

28 %

0,06

6.3 Monikriteerimallinnuksen tulokset
Hipre-laskennan tulokset on esitetty Kuva 15 pylväinä. Kuvassa on esitetty vaihtoehtojen kokonaishyvyysarvot HIPREtarkastelussa tulvasuojelun, luontovaikutusten ja muiden vaikutusten perusteella. Pylväiden korkeuden perusteella
saa suuntaa-antavan kuvan vaihtoehtojen keskinäisestä paremmuudesta. Mitä korkeampi pylväs, sitä parempi
vaihtoehto on tässä vertailussa. Vaihtoehdoille on syötetty Taulukko 45 mukaiset painoarvot, jolloin
tulvasuojeluhyötyjä painotetaan eniten ja luontovaikutuksien ja muut vaikutuksien ollessa samanarvoiset. Vaihtoehto
3 (VE 3, suojaaminen tulvapenkereillä) näyttäisi saavan korkeimmat hyvyysarvot tarkastelussa. Kokonaishyvyysarvon
ollessa lähellä 1, vaihtoehto on parhaiten menestynyt kaikkien osatekijöiden suhteen. Vaihtoehto 5 saa myös korkeat
hyvyysarvot tulvasuojeluhyötyjen osalta, mutta sillä on heikoimmat arvot luontovaikutusten ja muiden vaikutusten
osalta. Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat keskenään lähes samalla tasolla, mutta niillä kuitenkin hieman vähemmän
tulvasuojeluhyötyjä kuin vaihtoehdolla 3. Vaihtoehdot 4 ja 6 jäävät selkeästi heikoimmalle sijalle, sillä niillä ei ole
tulvasuojeluhyötyjä ollenkaan.
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VE 1 = Nykyisten käytäntöjen tehostaminen
VE 2 = Omatoiminen varautuminen
VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä
VE 4 = Ohitusuoman rakentaminen
VE 5 = Kuivatekoaltaan rakentaminen
VE 6 = Ivalojoen ruoppaus

Kuva 15. Eri vaihtoehtojen kokonaishyvyysarvot Hipre-tarkastelussa tulvasuojeluhyötyjen, luontovaikutusten ja muiden
vaikutusten perusteella.

Kun vaihtoehtojen tarkasteluun lisätään toteutettavuus, vaihtoehtojen järjestys muuttuu hieman (Kuva 16).
Toteuttavuutta on painotettu saman verran (on yhtä merkittävä) kuin tulvasuojeluhyötyjä. Vaihtoehto 3 (VE 3)
(suojaaminen tulvapenkereillä) saa tarkastelussa edelleen parhaimmat arvot (Kuva 16), sillä vaihtoehdon
tulvasuojeluhyödyt (punainen osuus pylväissä) ovat suurimmat ja toteuttavuus (keltainen osuus pylväässä) toiseksi
paras. Vaihtoehto 1 (Nykyisten käytäntöjen tehostaminen) nousee tarkastelussa toiselle sijalle. VE 2:n toteuttavuus on
vaihtoehdoista paras, mutta tulvasuojeluhyödyt jäävät selkeästi heikommaksi kuin vaihtoehdolla 3. Vaihtoehto 2
(Omatoiminen varautuminen) on kolmanneksi paras, sillä on tasaisesti hyvyysarvoja kaikkien tarkasteltavien
osatekijöiden suhteen, mutta kokonaishyvyys ei ylety vaihtoehdon 3 tasolle. Vaihtoehto 5 (Kuivatekoaltaan
rakentaminen) menestyy tarkastelussa tulvasuojeluhyötyjen osalta, mutta muiden tarkasteltavien osa-alueiden osalta
se menestyy heikoiten. Vaihtoehdot 4 (Ohitusuoman rakentaminen) ja 6 (Ivalojoen ruoppaus) eivät menesty
tarkastelussa, sillä vaihtoehdoilla ei ole tulvasuojeluhyötyjä.

VE 1 = Nykyisten käytäntöjen tehostaminen
VE 2 = Omatoiminen varautuminen
VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä
VE 4 = Ohitusuoman rakentaminen
VE 5 = Kuivatekoaltaan rakentaminen
VE 6 = Ivalojoen ruoppaus

Kuva 16. Vaihtoehtojen kokonaishyvyysarvot HIPRE-tarkastelussa kun tulvasuojelun, luontovaikutusten ja muiden vaikutusten
lisäksi myös toteutettavuus on otettu huomioon.

Vaihtoehtojen paremmuusjärjestys:
1. VE 3: Suojaaminen tulvapenkereillä
2. VE 1: Nykyisten käytäntöjen tehostaminen
3. VE 2: Omatoiminen varautuminen
VE5: Kuivatekoaltaan rakentaminen: suuret tulvasuojeluhyödyt, mutta heikko toteuttavuus ja huono menestys
luontoarvojen ja muiden vaikutusten osalta.  Ei kannata toteuttaa
VE4 ja VE6  Ei kannata toteuttaa tulvasuojelun tarkoitukseen
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6.4 Tulosten herkkyystarkastelu
Tulosten herkkyysanalyysillä voidaan tarkastella, miten arvioinnin lähtötietojen muuttaminen vaikuttaa vaihtoehtojen
väliseen paremmuusjärjestykseen. Herkkyystarkastelulla voidaan arvioida yksittäisten tekijöiden painoarvojen
muuttamisen vaikutusta lopputulokseen. Sitä voidaan tehdä myös vaihtoehtojen vaikutusarvioiden suhteen, jolloin
nähdään miten toimenpiteen sijoittuminen muuttuu, jos sen arvioiduissa hyödyissä tai haitoissa tapahtuu muutoksia.
Tässä työssä on tarkasteltu 1. tason tekijöiden painoarvojen muuttamisen vaikutuksia lopputulokseen. Vaihtoehdot 4
ja 6 on jätetty pois tarkastelusta, koska niillä ei ole tulvasuojeluhyötyjä.
Vaihtoehtojen muuttumista on tarkasteltu kolmella eri tavalla ja niille on annettu painoarvot laskennassa Taulukko 46
mukaisesti. Tarkastelussa 1 vaihtoehtojen paremmuusjärjestystä tarkastellaan näkökulmasta, jossa painotetaan
tulvasuojeluhyötyjä (punainen pylväs kuva 18 ja 19), jolloin ko. tekijä saa arvon 100. Luonto ja muut vaikutukset ovat
keskenään samanarvoisia ja toteutettavuus on yhtä tärkeä kuin tulvasuojeluhyödyt. Sidostahoille tehdyssä kyselyssä
kaikki vastaajat pitivät tulvasuojeluhyötyjä merkittävimpänä ja siksi tarkastelun 1 näkökulmaa voidaan pitää yleisesti
hyväksyttävänä. Tarkastelussa 2 korostetaan luonnonsuojeluarvoja sekä vedenlaadun ja vesiluonnon turvaamista
(vihreä osuus palkissa kuva 18 ja 19). Tarkastelussa 3 taas painotetaan maisema-arvoja ja viihtyisyyttä, kulttuurillisia
arvoja ja alue- ja paikallistaloudellisia arvoja (sininen osuus palkissa kuva 18 ja 19).
Taulukko 46. Painotukset eri tekijöille herkkyystarkasteluissa.

Tulvasuojeluhyödyt

Luontovaikutukset

Muut
vaikutukset

Toteutettavuus

Tarkastelu 1

100

40

40

100

Tarkastelu 2

60

100

40

40

Tarkastelu 3

60

40

100

40

Kuva 18. Vaihtoehtojen hyvyysarvot kun painotetaan
luontoarvoja.

Hyvyysarvo

Kuva 17. Vaihtoehtojen saamat hyvyysarvot, kun painotetaan
tulvasuojeluhyötyjä.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

VE 1
VE 2
VE 3
VE 5

Tarkastelu 1.

Tarkastelu 2.

Tarkastelu 3.

Kuva 19. Vaihtoehtojen sijoittuminen kolmella eri näkökulmalla
tarkasteltuna.
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Kaikissa eri tarkasteluissa vaihtoehto 3
(Suojaaminen
tulvapenkereillä)
saa
korkeimmat kokonaishyvyysarvot, jolloin se
on näissä tarkasteluissa paras kaikkien
arvioitujen osatekijöiden suhteen (Kuva 17).
Vaihtoehto 1 (Nykyisten käytäntöjen
tehostaminen) on toisella sijalla ja vaihtoehto
2 (Omatoiminen varautuminen) on kolmas
kaikissa näkökulmissa. Vaihtoehto 5:n
(Kuivatekoaltaan rakentaminen) hyvyysarvot
ovat heikoimmat ja se menestyy huonoiten
kaikissa eri näkökulmissa.

7. Johtopäätökset ja epävarmuuksien tarkastelu
7.1 Johtopäätökset
Tarkastelussa havaittiin, että lopputulos ei ole kovin herkkä painoarvojen muutoksille. Tarkastelussa menestyivät ne
vaihtoehdot, joilla saadaan vähennettyä tulvista aiheutuvia haittoja ja joiden toteutettavuus on hyvä. Luontoon
kohdistuvat vaikutukset olivat suhteellisen pieniä kaikissa vaihtoehdoissa paitsi vaihtoehdossa 5 (kuivatekoaltaan
rakentaminen).
Arvioinnissa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui vaihtoehto 3 (Suojaaminen tulvapenkereillä). Vaihtoehto kannattaa
ottaa tarkempaan jatkoselvittelyyn ja toteuttaa, jos rahoitus ja lupa-asiat järjestyvät. Myös vaihtoehdon 1 (nykyisten
käytäntöjen tehostaminen) toimenpiteitä kannattaa viedä eteenpäin, sillä ne edistävät omalta osaltaan tulvasuojelua
vaikka rakenteellisia suojaustoimenpiteitä ei tehdä. Vaihtoehdon 1 toimenpiteet palvelevat viranomaisia ja edistävät
tulvien ennustamista ja sitä kautta auttavat varautumaan tulviin paremmin. Myös ihmisten tietoisuus tulva-asioista
paranee. Vaihtoehdon 2 (omatoiminen varautuminen) toimenpiteitä ei kannata jättää huomiotta, sillä näitäkin
toimenpiteitä tarvitaan. Vahingonkorvauslain muuttumisen myötä kiinteistön omistajan vastuulla on omasta talosta
huolehtiminen eikä valtio enää korvaa tulvavahinkoja. Jokaisen tulva-alueella asuvan omakotitalon omistajan tulisi
huolehtia, että oman kiinteistön suojaus on kunnossa. Ivalossa kannattaisi suunnitella myös erilaisten rahastojen
perustamista omaehtoisen tulvasuojelun toteuttamiseen. Kaikilla asukkailla ei ole resursseja teettää
suojaussuunnitelmaa, eikä maksaa rakenteita tai mahdollisuuksia tehdä niitä itse, joten omakotitalon tulvasuojelun
teettämiseen tarvitaan uusia tukijärjestelmiä.
Parhaiten tulvasuojelu Ivalossa kattaisi tulvavahingot yhdistämällä kaikki kolme vaihtoehtoa (VE 3 ja VE1 + VE 2).
Pengervaihtoehto VE 3 olisi ensisijainen, mutta sitä tukemaan tarvitaan vaihtoehtojen 1 ja 2 toimenpiteitä.
Vaihtoehdot 1 ja 2 voidaan ottaa käyttöön heti ja vaihtoehdon 3 toteuttavuusaika on hieman pidempi. Suurimmat ja
merkittävimmät alueet voisi suojata laajemmilla tulvapenkereillä ja osa matalilla syvyysvyöhykkeillä olevista
rakennuksista voisi kuulua kiinteistön omistajien vastuulle. Kaikkia osapuolia tulisi tiedottaa ja neuvoa suojaamisen
toteuttamisessa. Yhteistyö asukkaiden ja viranomaisten välillä on erityisen tärkeää. Vaihtoehtojen toimenpiteistä
tulee tehdä tarkempaa hankesuunnittelua ja kustannus-hyötyanalyysi.
Vaihtoehto 3 (suojaaminen tulvapenkereillä) vaatii tarkemman hankesuunnittelun. Ivalon tulvariskialueen nykyisten
penkereiden osalta tulisi selvittää, että ovatko ne joka paikassa riittävän korkeat ja korottaa puutteelliset kohdat.
Erityiskohteiden suojaamiseksi tarvitaan korkeampi varautumisen taso kuin muiden rakennusten osalta (ks.
tulvariskien hallinnan tavoitteet luku 2). Seuraavaksi tulisi tarkastella tarkemmalla tasolla kuinka monta rakennusta
todellisuudessa jää nykyisten penkereiden suojauksen ulkopuolelle ja on vaarassa kastua. Rakennusten kastuvien
lattiatasojen korkeus tulisi selvittää. Osa tulvavaara-alueen rakennuksista on rakennettu korkeammalle ja ne eivät
todellisuudessa kastu, vaikka tulvavaarakarttoja tarkastellessa niin näyttäisi. Kun kaikki kastuvat rakennukset on
selvitetty, tulisi kohteittain ja alueittain suunnitella niiden alueiden tulvasuojaus. Osalle rakennuksista soveltuu
parhaiten rakennuskohtainen tulvapenger tai seinä, mutta joillakin alueilla teiden korottamisilla ja useamman
rakennuksen kattavalla penkereellä saadaan suojattua alue. Alueella tulee myös käynnistää korotettavien
tieosuuksien suunnittelu ja korottaa tärkeät tiet liikenneyhteyksien säilyttämiseksi.
Alle on listattu toimenpiteitä, miten tarkasteluissa menestyneitä vaihtoehtoja voisi viedä eteenpäin tulvasuojelun
edistämiseksi:
 Nykyiset penkereet korotetaan tavoitteiden mukaiseen tulvasuojauskorkeuteen, jotta varmistetaan nykyisten
penkereiden riittävyys
 Nykyisten penkereiden ulkopuolella tulvavaara-alueilla sijaitsevien rakennusten selvittäminen ja lattiatasojen
ja sokkelikorkeuksien mittaaminen, jotta saadaan selville, montako rakennusta tarvitsee suojauksen
 Tulvasuojelurakenteiden suunnittelu kohteittain ja alueittain
 Asukastilaisuuksien järjestäminen ja asukkaiden perehdyttäminen oman talonsa suojaukseen, koska
asukkaiden apua tarvitaan suojauksien tekemisessä ja oman pihan suunnittelussa
 Maisema-arkkitehdin ja pihasuunnittelijoiden palkkaaminen avuksi suunnitteluun, jotta penkereet ja
tulvaseinät soveltuvat maisemaan ja lisäävät viihtyvyyttä alueella
 Tärkeiden tieosuuksien korottaminen ja pengerluiskojen vahvistaminen tulvavettä kestäväksi tärkeiden
liikenneyhteyksien säilyttämiseksi
 Erilaisten tukijärjestelmien ja rahastojen perustaminen tukemaan omaehtoista tulvasuojelua
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Alueen asukkaat tulisi ottaa mukaan suunnitteluun. Pengerlinjauksia, muotoiluja ja materiaaleja tulisi suunnitella
yhdessä asukkaiden kanssa, heidän toiveet huomioiden. Penkereiden ja tulvaseinämien suunnittelussa kannattaa
käyttää apuna maisema-arkkitehtejä ja pihasuunnittelijoita, sillä heillä on hyviä näkemyksiä, miten penkereet tai
seinät soveltuvat pihoille ja miten alueiden viihtyvyys saadaan säilytettyä tai jopa parannettua nykyisestä.
Asumisviihtyvyyden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää ja vaikuttaa myös maanomistajien suhtautumiseen
toimenpiteiden toteuttamisessa. Penkereiden luiskat tarjoavat monille pihoille uusia mahdollisuuksia mm.
kasvillisuuden lisäämisessä tai pihan maisemoinnissa.
Vaihtoehto 5 (Kuivatekoaltaan rakentaminen) on kaikista tarkastelussa olevista vaihtoehdoista vaikein. Sen
toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa suuria tulvasuojelun hyötyjä, mutta arviointiin liittyy paljon epävarmuuksia.
On mahdoton arvioida kuinka suuret vaikutukset tulvavahinkojen vähenemiseen olisivat, kun ei ole käytettävissä
tarkempia maastomalleja ja maastotutkimuksia. Toteuttamisen ongelmana on Ivalojoen maaston jyrkkyys, allas vaatisi
korkeat patorakenteet, jotta sillä voitaisiin pidättää harvinaisen kevättulvan vaatima vesimäärä. Altaan rakentaminen
on kallista ja sille on vaikea löytää toteuttajaa. Allas vaatii myös laajan alueen, koska leikataan isoja vesimääriä. Altaan
rakentaminen Natura-alueelle ja sen läheisyyteen aiheuttaa monialaisia luontovaikutuksia ja aiheuttaa
palautumattomia seurauksia luonnolle. Vaihtoehdolla on myös negatiivisia vaikutuksia maisemaan ja porotaloudelle.
Vaihtoehdon toteuttamisen lupaprosessit ovat pitkiä ja vaikeita ja luvan saaminen on epätodennäköistä. Koska
tulvasuojelulle on löydettävissä muitakin vaihtoehtoja, on suuri todennäköisyys, että allas ei tule saamaan
rakentamislupaa Natura-alueelle.
Vaihtoehto 4 (Ohitusuoman rakentaminen) ja vaihtoehto 6 (Ivalojoen ruoppaus) kannattaa jättää myös
tulvasuojeluvaihtoehtojen tarkasteluista pois, sillä niillä ei ole merkittävää vaikutusta tulvavahinkojen vähentämiseen.
Kevätvirtaamat ovat niin suuria, ettei näillä toimenpiteillä saavuteta niin suuria vaikutuksia vedenkorkeuksiin, että
niistä olisi tulvasuojelun hyötyä.

7.2 Epävarmuuksien tarkastelu
Vaihtoehtojen arviointiin liittyy monenlaista epävarmuutta ja työn lopputuloksia voidaan pitää suuntaa antavina.
Suurimman haasteen arviointiin aiheutti lähtötietojen tarkkuus. Toimenpiteiden arviointi on tehty olemassa olevan
tiedon tarkkuudella, jolloin asioita on jouduttu yleistämään. Toimenpiteistä ei ole olemassa tarkkaa hankekohtaista
suunnitelmaa eikä vaikutuksia ole selvitetty aiemmin. Osasta toimenpiteistä on tehty aiemmin selvityksiä, mutta
laajemmin toimenpiteiden vaikutuksia ei ole tutkittu. Jos toimenpiteitä toteutetaan, tarvitaan tarkempaa
hankesuunnittelua, jossa vaikutuksia tarkennetaan.
Tiedon tulkitseminen on yksilöllistä ja oman arvostuksen ja intressin mukaista. Eri arviointitekijöiden painoarvojen
määrittämisessä voi syntyä suuriakin eroja eri vastaajien kesken, koska ihmisillä on omat yksilölliset intressit, jonka
perusteella hän arvottaa eri vaikutuksia. Toiselle luontoarvot ovat tärkeämmät kuin muut vaikutukset jne. Tässä työssä
kuitenkin kyselyyn vastanneet olivat melko yksimielisiä vastauksissaan ja painoarvojen määrittäminen oli selkeää.
Toimenpiteiden vaikutuksia luontoon on ollut erittäin haastava arvioida. Luonto on laaja ja monimutkainen systeemi,
johon kaikki asiat vaikuttavat jonkin verran. On vaikea sanoa tarkasti, kuinka paljon positiivista tai negatiivista
vaikutusta milläkin toimenpiteellä on. Vaikutukset on kuvattu karkealla tarkkuudella ja on pyritty huomioimaan myös
vähäiset asiat, jotta mikään ei jäisi mainitsematta. Arvioissa luontovaikutukset ovat kuitenkin oikean suuntaiset ja eri
toimenpiteiden väliset erot ovat havaittavissa.
Toimenpiteen kustannuksien arvioiminen on ollut hankalaa, sillä kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi tarvittavien
materiaalien määrät ja laatu. Kun ei ole olemassa tarkkaa hankesuunnitelmaa, on vaikea arvioida toimenpiteen
kustannuksia ja kuinka paljon työvoimaa ko. toimenpiteen toteuttaminen tarvitsee. Kustannukset ovat suuntaa
antavia ja mahdollisesti hieman yläkanttiin arvioitu. Raportissa on esitetty jokaisen vaihtoehdon kustannuksen
suuruusluokka, jonka avulla voidaan vertailla eri toimenpiteitä keskenään.
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LIITE 1

Kooste sidosryhmien vastauksista kun kysyttiin mielipiteitä asiantuntija-arvioista
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Kuva 1. Sidosryhmien mielipide asiantuntija-arvioista vaihtoehtojen tulvasuojeluhyödyistä ja tulvariskien hallinnan tavoitteen
täyttymisestä.
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Kuva 2. Sidosryhmien mielipide asiantuntija-arvioista luontovaikutusten osalta.
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Kuva 3. Sidosryhmien mielipide asiantuntija-arvioista muiden vaikutusten osalta.
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Kuva 4. Sidosryhmien mielipide asiantuntija-arvioista toteuttavuuden osalta.
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