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1. Johdanto
Kittilän
kirkonkylä
sijaitsee
Kemijoen
vesistöalueen pohjoisosassa (Kuva 1) ja se
on yksi Lapin viidestä merkittävästä tulvariskialueesta. Laissa tulvariskien hallinnasta
(620/2010) sekä asetuksessa tulvariskien
hallinnasta (659/2010) on määritelty ELYkeskusten tehtäväksi laatia tulvakartat kaikille
merkittäville tulvariskialueille. Merkittäville
tulvariskialueille laaditaan tulvavaarakartat,
jotka
kuvaavat
erisuuruisilla
todennäköisyyksillä esiintyvien tulvien leviämisalueita.
Lisäksi laaditaan tulvariskikartat, joista
ilmenevät tulvista mahdollisesti aiheutuvat
vahingolliset seuraukset.
Kittilän tulvavaarakartta yltää Ala-Kittilästä
Levin Sirkkaan asti. Tältä alueelta on ollut
saatavilla
maanmittauslaitoksen
laserkeilaamalla tuotettu tarkka korkeusmalli
(KM2). Tämä tulvariskikartoitus käsittää
Kittilän keskustan alueen (Kuva 2), joka on
rajattu merkittäväksi tulvariskialueeksi.

Kuva 1. Kittilän tulvariskialueen sijoittuminen
Kemijoen vesistöalueella

Ajantasaiset Kittilän tulvavaarakartat ja
riskikartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa:
www.ymparisto.fi/tulvakartat

Kuva 2. Kittilän merkittävän tulvariskialueen rajaus.

3

2. Aineisto ja menetelmät
Tulvalaissa ja asetuksessa on määritelty tulvariskikartan vaatimukset. Tulvariskikartat perustuvat
tulvavaarakarttoihin, jotka kuvaavat tulvaveden leviämisalueita eri vedensyvyyksillä ja eri tulvien
toistuvuuksilla. Tulvariskikartoituksessa selvitetään mitkä mahdolliset tulvista vahingoittuvat
kohteet sijoittuvat tulva-alueelle. Riskikartoituksessa selvitetään mm. seurauksista kärsivien
asukkaiden viitteellinen määrä, alueella harjoitettavan taloudellisen toiminnan tyyppi, ympäristölle
haitalliset kohteet sekä seurauksista kärsivät suojelualueet (Alho ym., 2008).
Kittilän tulvariskikartoituksessa kohteita on tarkasteltu kaikilla saatavilla olevien tulvavaarakarttojen
toistuvuuksilla (1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a) (Taulukko 2) ja kohteiden tarkastelu
perustuu tulvariskilain 8§:n mukaiseen jaotteluun vahingollisista seurauksista (Taulukko 1).
Kohteiden lähtötietoina on käytetty sekä valtakunnallisia että paikallisia aineistoja (Taulukko 1).
Ihmisten turvallisuuden vahinkoryhmän indikaattoreita, kuten ihmisten määrää, vaikeasti
evakuoitavia kohteita ja muita rakennuksia riskialueella on tarkasteltu vuoden 2011 päivitetyn
rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella. Lisäksi kohteita on tarkasteltu peruskartalta.
Riskialueen tieverkosto on liikenneviraston ylläpitämästä Digiroad -tietojärjestelmästä ja veden alle
jäävät tieosuudet perustuvat alueen tulvavaarakarttaan.
Taulukko 1. Tulvariskilain 8 §:n mukainen jaottelu vahingollisista seurauksista ja kartoituksen apuna
käytettäviä aineistoja.

Tulvariskin merkittävyyden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita
Vahinkoryhmä

Indikaattori

Aineisto
Rakennus- ja huoneistorekisteri

Ihmisten turvallisuus

tulva-alueella asuvat ihmiset, vaikeasti
evakuoitavat kohteet (mm. sairaalat,
terveyskeskukset, vanhainkodit)

Ihmisten terveys

vedenottamot, jätevedenpuhdistamot

Elintärkeitä toimintoja
turvaava taloudellinen
toiminta

elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat,
lentokentät

Välttämättömyys-palvelut

voimalaitokset, sähköasemat,
tietoliikenteen rakennukset, tie- ja
rautatieverkosto

Ympäristö

ympäristölupavelvolliset kohteet

Kulttuuriperintö

kulttuuriympäristö ja suojellut
rakennukset, kirjastot, arkistot, museot

Vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Rakennus- ja huoneistorekisteri
Maastotietokanta,
Rakennus- ja huoneistorekisteri, Digiroadaineisto
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä,
Maaperän tilan tietojärjestelmä, (Pimaaineisto)
Rakennus- ja huoneistorekisteri,
RKY- rekisteri, RSL-rekisteri,
muinaisjäännösrekisteri

Taulukko 2. Tulvien toistuvuuden kuvaamisessa käytetyt termit, joita on käytetty tässä raportissa.

Tulvan
toistuvuus

Vuotuinen
todennäköisyys

Kohtalaisen yleinen

1/20a

5%

Todennäköisyys, että esiintyy
ainakin yhden kerran
seuraavan 100 vuoden aikana
[%]
100 %

Melko harvinainen

1/50a

2%

87 %

Harvinainen

1/100a

1%

63 %

Erittäin harvinainen

1/250a

0,4 %

33 %

Erittäin harvinainen

1/1000a

0,1 %

9,5 %

Sanallinen kuvaus toistuvuudelle

4

3. Kittilän kirkonkylän tulvariskit
3.1 Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Kittilässä pääosa tulvavaarassa olevista asukkaista asuu Ounasjoen länsipuolella Kittilän
keskustan rannan puoleisella alueella (Kuva 3). Lisäksi Pakatin alueella ja Ala-Kittilässä on
runsaasti omakotitaloasutusta, jotka voivat kärsiä tulvahaitoista. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko
3) on koottu tulva-alueen asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla. Kaikkiaan rajatulla
riskialueella (Kuva 2) on 2 538 asukasta.
Taulukko 3. Kittilän tulvavaarassa olevien asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla (RHR 2012).
Tulvan toistuvuus

Asukkaiden määrä

1/20
1/50
1/100
1/250
1/1 000

89
228
438
619
891

% -osuus rajatun alueen
asukkaista
3,5 %
9%
17 %
24 %
35 %

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 4) on koottu tietoja Kittilän tulva-alueella sijaitsevien
rakennusten määristä rakennustyypeittäin eri tulvan toistuvuuksilla. Liitteessä 1 on esitetty kaikki
tulvavaarassa olevat vaikeasti evakuoitavat kohteet ja liitteessä 2 on esitetty kaikkien
tulvavaarassa olevien rakennuksien määrät Kittilän tulvariskialueella. Kaikkiaan Kittilän
tulvariskialueen rajojen sisällä on yhteensä 1356 rakennusta.
Taulukko 4. Tulva-alueella sijaitsevien rakennusten määrät eri tulvan toistuvuuksilla (RHR 2012).

Rakennusluokka

tulva
1/20a

Asuinrakennukset
12
Omakotitalot
6
Rivitalot
7
Kerrostalot
3
Muut asuinrakennukset
1
Hoitoalan rakennukset,
2
koulut ja päiväkodit
Sairaalat,
0
terveyskeskukset
Vanhainkodit, palvelutalot
2
Päiväkodit
0
Koulut
0
Vapaa-ajan
asuinrakennukset ja
13
lomarakennukset
Muut rakennukset
23
Rakennukset yhteensä
46
¹Rakennusta ei ole merkitty RHR-rekisteriin.

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

35
24
13
4
1

64
51
15
7
1

121
105
22
10
1

216
204
30
9
2

4

6

7

7

1

1

1

1

3
0
0

4
1¹
0

5
1¹
0

5
1¹
0

13

19

21

23

59
100

65
161

114
275

180
454

RHR-rekisterin mukaan puretut ja hylätyt rakennukset on suodatettu pois laskennoista, mutta
tyhjillään olevat rakennukset on otettu mukaan. Kittilän riskikartoituksessa asuinrakennuksiin on
laskettu kaikki ne rakennukset, joiden käyttötilaksi on merkitty ”Käytetään vakituiseen asumiseen”.
Nämä rakennukset voivat sisältää useita asuntoja ja näistä lähes jokaiseen rakennukseen
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oli merkitty asukkaita. Asuinrakennukset on jaoteltu
rakennustyypin mukaan omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin. Yhden asunnon talot ovat
omakotitaloja, kahden asunnon talot on laskettu mukaan rivitaloihin ja luhtitalot on laskettu
kerrostaloihin. Vapaa-ajan asuinrakennukset ja loma-asumiseen käytetyt rakennukset on koottu
yhteen. Taulukossa 4 muut rakennukset sisältävät saunat, talousrakennukset yms. vähemmän
arvokkaat rakennukset.
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Kuva 3. Kittilän riskialueen asukkaat erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) (RHR 2011)

Vaikeasti evakuoitavat kohteet
Kittilässä tulva uhkaa 30-paikkaista Pääskylänniemen vanhainkotia (Kuva 4), joka voi kastua jo
kohtalaisen yleisillä tulvilla (1/20a). Vanhainkoti sijaitsee osoitteessa Lanssitie 5. Vanhainkodissa
on 3 yksikköä, Ounas dementtiapotilaille (9 paikkaa), Pallas vakituisen asumisen hoitoyksikkö (7
huonetta) ja Aakenus tehostetun asumispalvelun yksikkö (14 vuokra-asuntoa).
Vanhainkodin lähistöllä sijaitsee 22 huoneistoa käsittävä kehitysvammaisille ja ikäihmisille
suunnattu kunnan palvelutalo Metsola (Kuva 4) osoitteessa Lanssitie 5 K. Palvelutalo on
vaarassa kastua jo kohtalaisen yleisillä tulvilla (1/20a). Metsolan kehitysvammayksikkö sisältää 10
huonetta ja vanhusyksikkö 10 huonetta. Lisäksi siipirakennuksessa on 2 asuinhuonetta tarkoitettu
pariskunnille.
Kittilän terveyskeskus (Kuva 4), joka sijaitsee Ounasjoen rannalla osoitteessa Sairaalantie 2.
Terveyskeskus on vaarassa kastua melko harvinaisilla tulvilla (1/50a). Terveyskeskuksen kanssa
samassa rakennuksessa sijaitsee ikäihmisille, monivammaisille ja muistisairaille suunnattu kunnan
palvelutalo Koivukoti. Koivukodissa on 32 paikkaa ja yhteensä 28 asuntoa. Alakerran "ruskapirtti"
on muistisairaiden yksikkö (14 paikkaa) ja yläkerran "Tuulen pesässä" on 14 paikkaa tuettua
asumispalvelua ja 4 monivammaisille suunnattua yksiötä.
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Terveyskeskuksen vieressä osoitteessa Sairaalantie 2a, toimii kunnan päiväkoti Pikkumuksula,
joka voi kastua harvinaisilla tulvilla (1/100a). Päiväkotia ei ole merkitty RHR-rekisteriin.
Terveyskeskuksen läheisyydessä osoitteessa Sairaalantie 2 b, sijaitsee ikäihmisille suunnattu
asumispalveluyksikkö Havukka. Havukassa on kuusi huonetta ja yhteiset tilat. Havukka on myös
tulvavaarassa harvinaisilla tulvilla.
Terveyskeskuksen
läheisyydessä
osoitteessa
Tuomarintie
2,
sijaitsee
Kittilän
vanhustenkotiyhdistyksen vanhuksille suunnattu palvelutalo Kullero. Rakennus- ja
huoneistorekisterin mukaan palvelutalossa on 28 vakituista asukasta. Palvelutalo kastuu erittäin
harvinaisilla tulvilla (1/250a).

Kuva 4. Tulvavaara-alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet Kittilässä.

Vedenottamot
Vedenottamoita Kittilän tulva-alueella on kaksi (Vaarantie ja Aakenus), joista Aakenus kastuu yli 20
vuoden tulvien toistuvuuksilla ja Vaarantie yli 100 vuoden tulvien toistuvuuksilla. Vaarantien ja
Aakenuksen vedenottamoita käytetään lähes yhtä paljon, mutta Vaarantien kapasiteetti on
suurempi ja se on Kittilän päävedenottamo.
Aakenuksen vedenottamo suljetaan tulvan uhatessa, jolloin kylän vesi saadaan Vaarantien
vedenottamolta. Jos myös Vaarantie joudutaan sulkemaan, kriisiajan vesi saadaan johdettua
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yhdysvesiputkea pitkin kirkonkylälle Levin pohjavedenottamoilta. Lisäksi Vaarantien vedenottamon
läheisyydessä on uusi kartoitettu pohjavesialue (Kotivaara), johon voitaisiin rakentaa
varavedenottamo. Kotivaaran pohjavesialueelle on jo rakennettu yhdysputkisto, mutta itse
vedenottamoa ei ole vielä rakennettu maanomistusongelmien vuoksi. Kotivaara ei sijaitse tulvaalueella.

3.2 Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yhteiskunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa.
Sähkönjakelu ja tietoliikenne
Kittilässä tulva voi aiheuttaa ongelmia tietoliikenteelle. Ongelmia aiheuttaa kriisitilanteessa
tietoliikenneverkon kapasiteetin vähyys, jolloin verkostot voivat tukkeutua suuren määrän ihmisiä
käyttäessä puhelinta ja internetiä yhtä aikaa.
Sähkön jakelulle tulvan ei arvioida aiheuttavan haittaa. Maastotietokannan johtoverkoston mukaan
Kittilän keskustassa sijaitsee yksi muuntoasema, mutta se ei sijaitse tulva-alueella.
Riskikartoitettavalla alueella on 52 muuntajaa, joiden koko on vähintään 20 kv., näistä
tulvauhanalaisia on erittäin harvinaisilla tulvilla 21 kpl ja alle 100 vuoden tulvilla 9 kpl. Muuntajien
lisäksi alueella voi sijaita sähkönjakelukaappeja tulva-alueella, mutta niiden sijaintitietoa ei ole
saatavilla. Terveyskeskuksen vieressä sairaalantiellä sijaitsee lämpökeskus, joka kastuu erittäin
harvinaisilla tulvilla (yli 1/250a).
Kittilän pelastustoimen rakennuksiin tulva ei aiheuta haittaa, ainoastaan Kittilän paloasema voi
kastua erittäin harvinaisella tulvalla (1/1000a), jolloin paloaseman toiminta voi häiriintyä ja
pelastusviranomaisten liikkeellelähtö voi viivästyä. Väestönsuojia ei sijaitse tulva-alueella.
Vesihuollon toiminta
Kittilässä tulva voi aiheuttaa ongelmia vesihuollolle tulvan noustessa jätevesiverkostoon. Yhtään
jätevedenpuhdistamoa ei sijaitse tulva-alueella, mutta jätevesiverkosto kulkee myös rannan
läheisyydessä, jolloin jätevesiviemäreitä pitkin ja muiden putkistojen vierustoja pitkin tulvavesi voi
levitä laajallekin alueelle ja nousta jopa taloihin sisälle. Jätevesipumppaamojen kastuminen
aiheuttaa suurimman ongelman, koska pumppaamon ollessa pois toiminnasta jätevesiä ei saada
siirrettyä paineviemäriputkistoon, jolloin jätevesiputkistot ylikuormittuvat ja jätevesi voi purkautua
maahan ja vesistöön pumppaamojen läheisyydessä. Viemäriputkiston ja kaivojen ylikuormittuessa
jätevesi voi purkautua myös taloihin sisälle. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 5) on koottu tietoja
tulvauhanalaisien viemäriputkistojen määristä ja jätevesipumppaamoista. Lisäksi viemäriverkostoon kuuluu paineviemäreitä ja -putkistoja, joille tulvista ei arvioida olevan haittaa.
Taulukko 5. Kittilän tulvauhanalaisien jätevesiviemärien ja –pumppaamojen määrät.
Tulvauhanalainen
viemäriverkosto

tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

Jätevesiviemäriputkisto
Jätevesipumppaamo

4 200 m
4 kpl

6 500 m
6 kpl

9 000 m
6 kpl

12 500 m
8 kpl

16 400 m
8 kpl

Rajatulla riskialueella Kittilän keskustassa on yhteensä 8 jätevedenpumppaamoa (Kittilän kunta
2012). Kaikki pumppaamot sijaitsevat tulva-alueella erittäin harvinaisilla tulvilla. Vanhainkodin
alueen pumppaamolle (JVP 53) ohjataan pohjoispään jätevedet, pumppaamo voi kastua jo
yleisemmilläkin tulvilla (1/20a). Terveyskeskuksen läheisyydessä sijaitsevalle pumppaamolle (JVP
55) tulee Ala-Kittilän ja keskustan eteläosan jätevedet ja keskustan jätevedenpumppaamolle (JVP
54) kulkeutuu koko ydinkeskustan jätevedet. Molemmat pumppaamot voivat kastua melko
8

harvinaisilla tulvilla (1/50a) ja ovat hyvin lähellä tulva-aluetta jo yleisilläkin tulvilla (1/20a). Pakatin
alueella on kolme pumppaamoa, joista Pakattijärven alueen pumppaamo (JVP 73) ja eteläosan
pumppaamo (JVP 72) voivat kastua jo yleisilläkin tulvilla (1/20a). Lisäksi Ounasjoen itäpuolella
sillan vieressä ranta-alueella on pumppaamo (JVP 71), jolle johdetaan pieneltä alueelta
Porokodanmaan jätevedet. Ko. pumppaamo kastuu jo 1/20 a tulvilla. Lisäksi Pakatin pohjoisosan
pieni pumppaamo (JVP 75) ja Kirkonkylän pohjoisosassa Kaaskonpalon alueen pumppaamo (JVP
52) voivat kastua harvinaisilla tulvilla (1/100a). Kaaskonpalo on tulvariskialueen ulkopuolella.
Kittilän liikenneverkosto ja tulvauhanalaiset tiet
Kittilässä tulva nousee tielle useissa kohdissa, jolloin liikenteen katkeaminen on mahdollista. Alla
olevaan taulukkoon (Taulukko 6) on koottu merkittävimpien teiden katkeamiskohtien pituuksia eri
tulvan toistuvuuksilla. Rautatietä Kittilässä ei ole ja lentokenttä sijaitsee tulva-alueen ulkopuolella.
Merkittävimpiä ongelmia aiheutuu, jos tulvavesi nousee Rovaniementielle (kantatielle 79), joka on
vilkkaasti liikennöity tie. Tulva voi nousta kantatielle kaikilla harvinaisilla tulvilla. Erityisen herkkä
paikka tien katkeamiselle on Kittilän eteläpäässä kohdissa, joissa Parvajoki ja Siltaoja menevät tien
ali. Harvinaisilla tulvilla kantatie katkeaa myös Kittilän keskustassa Lapin ammattiopiston
läheisyydessä (Kuva 5). Erittäin harvinaisilla tulvilla vesi voi nousta tielle myös Kittilän
pohjoispäässä Myllykosken sillan molemmin puolin.
Taulukko 6. Tulvauhanalaisien teiden pituuksia Kittilän keskustan alueella eri tulvan toistuvuuksilla.
Katkeamiskohtien pituus
1/20a (m)

Katkeamiskohtien pituus
1/50a (m)

Katkeamiskohtien pituus
1/100a (m)

Katkeamiskohtien pituus
1/250a (m)

Katkeamiskohtien pituus
1/1000a (m)

0

710

1480

3310

1240

950

1600

2160

2700

3310

Vanhatie

370

740

1020

2100

3740

Pakatintie

1240

2400

2910

4600

6340

Tieosuus
Rovaniemen tie
(kantatie 79)
Sodankyläntie
(kantatie 80)

Vesi nousee Sodankyläntielle kaikilla tavallista suuremmilla tulvilla (Kuva 5), jolloin
liikenneyhteydet Pakatin asuinalueelle ja Kittilän naapurikyliin katkeavat. Sodankyläntie katkeaa
kokonaan Pakatintien ja sillan väliltä. Teiden katkeamiset myös Vanhallatiellä vaikeuttavat tonteille
pääsyä Ala-Kittilässä ja osa rakennuksista voi jäädä mottiin tulvan aikana. Teiden katkeamiset
aiheuttavat ongelmia erityisesti Kittilän Pakatin alueella, jossa Pakatintie katkeaa sekä eteläpäästä
että Pakattijärven kohdalta jo yleisilläkin tulvilla. Pakatin asuinalueen talot jäävät mottiin tulvan
aikana. Pakatin pohjoisosaan pääsee kiertotietä pitkin, mutta kiertotie alueelle on erittäin pitkä ja
pienten yksityisteiden kunto voi olla touko-kesäkuussa kelirikkoaikana erittäin huono.
Yleisten teiden lisäksi harvinaisilla tulvilla lähes kaikille kantatien ja Ounasjoen välisille kaduille
nousee vesi, jolloin mm. terveyskeskuksen ja vanhainkodin alueet ovat kulkukelvottomia. Lisäksi
kulku rannan kiinteistöille katkeaa. Myös Rovaniementien viereiset kevyenliikenteenväylät voivat
kärsiä tulvavedestä. Tulvivia teitä on yhteensä koko tieverkosto mukaan laskettuna 10–52 km
tulvan suuruudesta riippuen. Teiden katkeamiset voivat vaikeuttaa pelastustoimen työtä.
Kerran 1000 vuodessa toistuvassa tulvassa lähes koko tieverkosto Ala-Kittilässä, Pakatin alueella
sekä keskustassa kantatien 79 ja Ounasjoen välillä on veden alla. Katkeavat tieosuudet kaikilla
tieosuuksilla on pahimmillaan useita kilometrejä pitkiä. Tällaisella tulvalla liikenne katkeaa
kokonaan.
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Kuva 5. Kittilän tulvan peittämät tiet kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla.

3.3 Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Kittilässä tulvan peittämillä alueilla ei ole sellaista teollisuuden toimintaa
elintarviketeollisuus), joka olisi yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää.

(lääke-

ja

Kittilässä tulva uhkaa kuitenkin paikallisesti muutamia liiketoiminnan kohteita (Taulukko 7), joille voi
aiheutua taloudellisia haittoja tulvista. Kittilän S-market voi kastua kerran 50 vuodessa toistuvilla
tulvilla, vaikka kohteen suojaamiseksi on rakennettu tulvapenger kiinteistön omistajan toimesta.
Muita päivittäistavarakauppoja tai kauppakeskuksia ei sijaitse tulva-alueella. Erittäin harvinaisilla
tulvilla (1/250a ja 1/1000a) voi kastua useita toimistorakennuksia ja muutamia liiketoimintaa
sisältäviä rakennuksia. Toimistorakennuksista mm. valtion virastotalo sekä metsäalan
toimitilarakennukset sisältävät useiden eri tahojen toimistotiloja, joiden toiminta voi keskeytyä
tulvan vuoksi.
Taulukko 7. Kittilän tulva-alueella sijaitsevien liike- ja toimistorakennuksien määrät eri tulvan toistuvuuksilla.
Liike- tai
toimistorakennus
Liike- ja tavaratalot,
kauppakeskukset
Myymälähallit
Muut myymälärakennukset
Toimistorakennukset

tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

0

0

1

1

2

0
0
0

0
1¹
0

0
1¹
0

0
3
3

0
4
5

¹Rakennus on merkitty RHR-rekisteriin olevan tyhjillään.
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3.4 Vahingollinen seuraus ympäristölle
Ympäristölle haitalliset aineet voivat kulkeutua tulvaveden mukana ja aiheuttaa haittaa luonnolle ja
erityisesti tärkeille elinympäristöille. Haitalliset aineet aiheuttavat vesistön rehevöitymistä ja
maisemallisia haittoja joen rannoilla. Kittilässä on muutamia ympäristöluvallisia toimijoita, joiden
toimitilarakennusten kastuessa voi aiheutua haittaa mm. Oinasjoen Natura-alueelle.
Ounasjoki kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 -alueeseen (FI1301318) ja lisäksi joki on
suojeltu lailla vesistörakentamiselta (laki Ounasjoen erityissuojelusta 703/83). Ounasjoki on
Suomen suurin kokonaan virtaavista rakentamattomista joista. Joen varsi on maisemaltaan
vaihtelevaa ja Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston
saaret muodostavat laajimman tulvaniittyalueen. (Lapin ELY-keskus 2010b.)Tulviminen on
luonnollinen ilmiö Ounasjoen varrella, eikä siitä aiheudu suuria haittoja Natura-alueelle.
Kittilän riskikartoitetulle alueelle yltää myös Ahvenvuoman Natura 2000 -alue (FI1300603), jolle
myös harvinaiset tulvat yltävät. Ahvenvuoma on laaja ja edustava aapasuo, jossa on huomattava
kahlaajalinnusto (Lapin ELY-keskus 2010a). Ahvenvuoman natura-alueella tulviminen on
luonnollista ja tulvista aiheutuu haittaa vain, jos tulvavesi levittää mukanaan ympäristölle haitallisia
aineita.
Kittilässä sijaitsee muutama ympäristöluvallinen toimija tulva-alueella, joiden toiminta voi aiheuttaa
vähäisiä polttoaine-, öljy- tai muita kemikaalipäästöjä ympäristöön, jos tulva kastelee toimitilat.
Raskaan kaluston korjaus- ja huoltopalvelu Pertti Rantala, sijaitsee osoitteessa Valtatie 2-4.
Rantalan toimitilat ovat tulvavaarassa harvinaisista tulvista (1/50a) lähtien. Shell huoltoasema
sijaitsee osoitteessa Valtatie 26. Shell on vaarassa kastua vain erittäin harvinaisilla tulvilla
(1/1000a). Teboil huoltoasema sijaitsee osoitteessa Valtatie 57 ja se on vaarassa kastua 1/250a
tulvilla. Lisäksi ABC-automaattiasema sijaitsee S-marketin vieressä Valtatie 68:ssa ja se on
vaarassa kastua jo yleisilläkin tulvilla (1/20a). Tulvat harvoin huuhtovat polttoaineita vesistöön, sillä
polttoainesäiliöt ovat umpisäiliöitä ja sijaitsevat maan alla. Maahan valunutta polttoainetta ja öljyä
voi huuhtoutua pieniä määriä vesistöön tulvaveden mukana.

3.5 Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
Tulva-alueella Ounasjoen rannalla sijaitsee Kittilän kotiseutumuseo Pakatintien varrella. Museossa
on lähes 1000 esineen kokoelmat, jotka koostuvat 1900-luvun alkupuolen talonpoikaisesineistöstä.
Museo on vaarassa kastua lähes kaikilla tulvan toistuvuuksilla, jolloin museon kokoelmat voivat
vaurioitua.
Kittilän kirjasto sijaitsee myös tulvavaara-alueella. Kirjasto sijaitsee osoitteessa Kirjatie 1 ja se on
vaarassa kastua erittäin harvinaisilla tulvilla (1/1000a). Tulvaveden korkeus kohteella on kuitenkin
vain alle 0,5 metriä, jolloin vahingot kokoelmille on todennäköisesti hyvin vähäiset.
Muinaisjäännöksiä tulva-alueelle sijoittuu 5 kpl (Taulukko 8). Kaikki niistä sijaitsevat hyvin lähellä
joen rantaa ja ovat vaarassa kastua jo yleisimmilläkin tulvilla. Muinaisjäännöksille tulvaveden
arvioidaan aiheuttavan vain harvoin vaurioita, mutta jääpadot sen sijaan voivat aiheuttaa haittaa.
Taulukko 8. Kittilän tulvariskialueen muinaisjäännökset
Kohteen nimi

Kohteen tyyppi

Kurjenpolvi
Takala
Vanhainkoti
Pakattijärvi
Haudanperä

Hautapaikka ja ruumiskalmisto
Asuinpaikka
Kivikautinen asuinpaikka
Kivikautinen asuinpaikka
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka

Tulvan toistuvuus jolloin kastuu
1/100a
1/20a
1/20a
1/1000a
1/20a
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4. Johtopäätökset ja yhteenveto
Kittilän tulvariskikartoituksessa tulvavaarassa olevien kohteiden tarkastelu perustuu Kittilän
tulvavaarakarttoihin, jossa tulva-alueet on mallinnettu tulvavedenkorkeuksien ja laserkeilaamalla
tuotetun maanpinnan korkeusmallin avulla. Korkeusmalli on melko luotettava, mutta siinä virhe on
noin +/- 30 cm, mikä voi näkyä alavilla alueilla tulvarajan siirtymisenä.
Rakennusten osalta tiedot ovat suuntaa antavia ja perustuvat rakennus- ja huoneistorekisteristä
saatuihin tietoihin. Rekisterin tiedot eivät ole aina ajan tasalla, jolloin mm. rakennustyyppi tai
asukasmäärä kohteessa on voinut muuttua viimeisimmän päivityksen jälkeen. Rakennuksista ei
ole tietoa kastuvien lattiatasojen ja sokkeleiden korkeuksista, joten vaikka rakennus sijaitsee
tulvavaara-alueella, se ei aina välttämättä kastu.
Kittilän alueella tulvavahingot alkavat jo kohtalaisen yleisillä tulvilla (1/20a), jolloin osa
asuinrakennusta on tulvavaara-alueella ja vesi uhkaa nousta osalle katuverkostosta. Vaikeasti
evakuoitavista kohteista Pääskylänniemen vanhainkoti ja palvelutalo Metsola ovat vaarassa
kastua. Myös Aakenuksen vedenottamo joudutaan sulkemaan ja järjestämään vedenotto
Vaarantien vedenottamolta. Osa jätevesipumppaamoista joudutaan sulkemaan.
Melko harvinaisilla tulvilla (1/50a) vahinkojen määrä kasvaa, ihmisten määrä tulva-alueella
lisääntyy ja liikenneyhteydet mm. Sodankyläntiellä ja Pakatin alueella katkeavat, jolloin
liikenneyhteydet Pakatin asuinalueelle ja Kittilän naapurikyliin katkeavat. Pakatin asuinalueen
asukkaat voivat jäädä mottiin alueelle. Kiertotieyhteys Pakatin pohjoisosaan on olemassa, mutta
kevään kelirikkoaikana pienten yksityisten metsäteiden kunto voi olla heikko. Vesi uhkaa nousta
myös Rovaniementielle ja useille kaduille. Melko harvinaisilla tulvilla on vaarassa kastua myös
Kittilän terveyskeskus, joka joudutaan evakuoimaan. Melko harvinaisilla tulvilla myös useita
jätevedenpumppaamoja joudutaan sulkemaan, jolloin jätevesiputkistot voivat ylikuormittua ja
jätevesiä voi päästä luontoon.
Harvinaisilla tulvilla (1/100a) Kittilän alueen tulvavahingot kasvavat merkittävästi. Tulvavaaraalueelle sijoittuu jo 20 % Kittilän kirkonkylän asukkaista ja asuinrakennuksia kastuu noin 65 kpl.
Lisäksi terveyskeskuksen vieressä sijaitsevat palvelutalot ja päiväkoti joudutaan evakuoimaan.
Myös Vaarantien vedenottamo on vaarassa kastua, jolloin kriisiajan käyttövesi alueelle pitää johtaa
Levin pohjavedenottamoilta. Tieverkostoa jää yhä enemmän veden alle. Rovaniementien
liikennöitävyys todennäköisesti katkeaa, jolloin yhteydet Kittilästä pohjoiseen ja etelään katkeaa.
Kiertotieyhteydet ovat pitkiä ja joudutaan käyttämään pienempiä päällystämättömiä teitä.
Todennäköisesti myös tietoliikenneyhteyksissä voi esiintyä katkoja alueella, sillä
tietoliikenneverkoston kapasiteetti ei riitä, jos suuri määrä asukkaista käyttävät puhelinta samaan
aikaan.
Erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) Kittilän alue on tulvaveden peittämänä lähes kokonaan
Rovaniementien ja Ounasjoen väliltä. Liikenneyhteydet ovat poikki ja useita alueita on jouduttu
evakuoimaan. Jätevedenpumppaamot ovat kaikki pois käytöstä, jolloin voi aiheutua ongelmia
niillekin alueille, jotka eivät kastu tulvaveden vuoksi.
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LIITE 1

Liitteet
Liite 1. Kittilän tulvauhanalaiset riskikohteet.
Symboli tulvariskikartassa

Nimi

Vaarassa alkaen Henkilö määrä Julkisuus

Muokattu viimeksi

Palvelutalo Metsola

1/20a...

26

X

20.11.2013 9:03:29

Pääskylänniemen vanhainkoti

1/20a...

19

X

20.11.2013 9:03:04

Sodankyläntie Virhe. Hyperlinkin
viittaus ei kelpaa.

1/20a...

0

X

20.11.2013 8:48:57

Muinaisjäännös Haudanperä

1/20a...

0

X

20.11.2013 9:01:52

Muinaisjäännös Vanhainkoti

1/20a...

0

X

20.11.2013 9:02:56

Muinaisjäännös Takala

1/20a...

0

X

20.11.2013 9:03:50

ABC automaattiasema

1/20a...

0

X

20.11.2013 9:01:41

Ounasjoki

1/20a...

0

X

15.11.2013 14:37:20

Jäteveden pumppaamo

1/20a...

0

20.11.2013 9:01:19

Jäteveden pumppaamo

1/20a...

0

20.11.2013 9:03:19

Jäteveden pumppaamo

1/20a...

0

20.11.2013 9:04:43

Jäteveden pumppaamo

1/20a...

0

20.11.2013 9:06:42

Jäteveden pumppaamo

1/20a...

0

20.11.2013 8:49:08

Kittilän terveyskeskus

1/50a...

26

X

20.11.2013 8:51:19

Palvelutalo Koivukoti

1/50a...

1

X

20.11.2013 8:50:24

Korjaamo Rantala

1/50a...

0

X

20.11.2013 8:53:47

Jäteveden pumppaamo

1/50a...

0

20.11.2013 9:00:24

Vedenottamo Aakenus

1/50a...

0

28.11.2013 10:42:51

Asumispalveluyksikkö Havukka

1/100a...

0

X

20.11.2013 8:52:15

Kittilän kotiseutumuseo

1/100a...

0

X

20.11.2013 9:06:33

Päiväkoti Pikkumuksula

1/100a...

1

X

20.11.2013 8:53:18

Muinaisjäännös Kurjenpolvi Virhe.
Hyperlinkin viittaus ei kelpaa.

1/100a...

0

X

20.11.2013 9:04:06

Vedenottamo Vaarantie Virhe.
Hyperlinkin viittaus ei kelpaa.

1/100a...

0

28.11.2013 10:48:45

Puistomuuntamo Karjavuoma

1/100a...

0

16.12.2013 15:32:26

Rovaniementie

1/100a...

0

X

9.12.2013 12:25:08

Sairaalantien lämpökeskus Virhe.
Hyperlinkin viittaus ei kelpaa.

1/250a...

0

X

20.11.2013 8:49:47

Muinaisjäännös Pakattijärvi

1/250a...

0

X

20.11.2013 9:04:32

Palvelutalo Kullero

1/250a...

28

X

20.11.2013 8:53:31

Teboil huoltoasema Kittilä

1/250a...

0

X

20.11.2013 9:02:05

Kittilän kirjasto Virhe. Hyperlinkin
viittaus ei kelpaa.

1/1000a...

1

X

20.11.2013 9:00:33

Symboli tulvariskikartassa

Nimi

Vaarassa alkaen Henkilö määrä Julkisuus

Muokattu viimeksi

Puistomuuntamo sairaala-alue

1/1000a...

0

16.12.2013 15:28:02

Kittilän paloasema

1/1000a...

0

X

20.11.2013 9:02:15

Shell huoltoasema

1/1000a...

0

X

20.11.2013 9:00:59
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LIITE 2

LIITE 2. RAKENNUS- JA HUONEISTOREKISTERIN RAKENNUKSET KITTILÄSSÄ TULVAALUEELLA SKENAARIOITTAIN (Rakennus- ja huoneistorekisteri 2012)
Rakennusluokka

1/20a
tulva

ei luokkaa

1/50a
tulva
1

1/100a
tulva
1

Ammatillisten oppilaitosten rakennukset

1/250a
tulva
3

1/1000a
tulva
3

1

1

Asuntolat yms.

1

1

1

1

Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.

1

1

1

1

Kahden asunnon talot

1

2

5

9

1

1

Kasvihuoneet

1

Kirjastot ja arkistot
6

8

13

1

1

2

1

1

1

Museot ja taidegalleriat

1

1

Muualla luokittelemattomat rakennukset

1

2

7

9

Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset

3

5

Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Luhtitalot

Muut asuinkerrostalot

1

2

1

3

6

1

Muut erilliset pientalot
Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset
1

Muut myymälärakennukset
Muut terveydenhuoltorakennukset

1

1

1

1

3

4

1

3

3
3

Muut varastorakennukset

2

Navetat, sikalat, kanalat yms.
Rivitalot

7

Saunarakennukset

12

14

17

21

1

3

4

4

Seura- ja kerhorakennukset yms.

1

1

1

1

2

Talousrakennukset

11

32

48

82

128

1

1

2

3

Teollisuusvarastot

1

Tietoliikenteen rakennukset
Toimistorakennukset

3

5

Vanhainkodit

1

1

1

1

1

Vapaa-ajan asuinrakennukset

4

4

4

6

8
1

Voimalaitosrakennukset
Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet

9

9

15

15

15

Yhden asunnon talot

6

24

51

105

204

Yhdyskuntatekniikan rakennukset

1

1

1

1

2

Kaikki yhteensä

46

100

161

275

454

