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1.

Taustaa

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) tulivat voimaan kesällä
2010. Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa yhteen
tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön sekä
suojelun tarpeet. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Lain ja asetuksen avulla toimeenpannaan Euroopan unionin tulvadirektiivi (Direktiivi tulvariskien arvioinnista
ja hallinnasta, 2007/60/EC).
Tulvariskien hallintaan kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, mahdollisten merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä toimenpiteiden selvittäminen. Tulvariskien alustavan arvioinnin avulla (määräaika 22.12.2011) etsitään alueet, joilla tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Näille mahdollisille merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat (määräaika 22.12.2013) sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat
(määräaika 22.12.2015). Tulvavaarakartalla esitetään tulvan laajuus ja vesisyvyys karttapohjalla
tietyllä todennäköisyydellä. Tulvariskikartalla kuvataan puolestaan tietyn suuruisen tulvan aiheuttamat mahdolliset vahingot, mm. seurauksista kärsivien asukkaiden määrä ja ympäristölle haitalliset
kohteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi.
Vesistötulvien osalta hallintasuunnitelmat laaditaan vesistöalueille, joilla on yksi tai useampi mahdollinen merkittävä tulvariskialue.
Tulvariskien alustava arviointi luo tärkeän pohjan tulvariskien hallinnalle. Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien alustavasta arvioinnista huolehtii valtion aluehallintoviranomaisena elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY). Kunnat vastaavat hulevesitulvariskien arvioinnista
alueellaan. Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston
ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston
muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa kerätään tiedot toteutuneista ja mahdollisista tulevaisuuden tulvista ja niiden haitallisista vaikutuksista. Laajoja uusia selvityksiä ei tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä tehdä, vaan se perustuu olemassa olevaan tietoon. Vesistöalueiden tulvariskien alustava arviointi tehdään vesistöalueittain ja meritulvariskien alustava arviointi ELYkeskuksittain. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vesistöalueen ja merenrannikon merkittävät
tulvariskialueet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ehdotuksesta.
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2.

Vesistön kuvaus

Koutajoen ja Vienan Kemin vesistöalueet sijaitsevat pääosin Venäjällä ja laskevat Vienanmereen.
(kuva 2-1). Vesistöalueiden Suomen puoleiset latvat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueilla (jatkossa latvavesistöalueella viitataan Suomen puoleiseen osaan). Vesistöt sijaitsevat Kuusamon, Posion ja Sallan kuntien alueilla. Vienan Kemin latvavesistöalue kuuluu kokonaisuudessaan ja Koutajoen latvavesistöalueella lähes kokonaan Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen. Koutajoen latvavesistöstä Tuntsajoen valuma-alue sijaitsee Kemijoen vesienhoitoalueella.
Vesistöalueiden merkittävimmät taajamat ovat Kuusamo, Posio ja Ruka.
Koutajoen latvavesistöalue on laajuudeltaan 4 915 km2 ja Vienan Kemin latvavesistöalue on laajuudeltaan 1 297 km2. Suomen puoleisella osalla ei vesistöalueilla ole varsinaista pääuomaa. (kuva
2-2).

Kuva 2-1. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöjen sijainti Suomessa. (© SYKE; hallinnolliset
rajat © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa
L4659)

Kuva 2-2. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueet
ja alueen kuntarajat. (© SYKE; hallinnolliset rajat ©
Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)

Koutajoen latvavesistössä on yhteensä 12 jokea ja Vienan Kemin latvavesistössä on yksi joki, joiden valuma-alueen pinta-ala on yli 100 km2 (taulukko 1). Vesistöalueilla on lisäksi useita lyhyitä
järvien välisiä uomia, joiden pituus on noin 1 - 3 km ja joiden putouskorkeus vaihtelee välillä 0 - 2
metriä. Vesistöalueet ovat runsasjärvisiä ja järvet kuuluvat Koillismaan ja Etelä-Lapin suurimpiin.
Kokonaan Suomen puolella Koutajoen latvavesistöalueella on yhteensä 84 järveä ja Vienan Kemin
latvavesistöalueella 50 järveä, joiden pinta-ala on yli 50 ha. Näistä 11:n pinta-ala on yli 500 ha
(taulukko 2). Raja-alueella on lisäksi 6 järveä, joiden pinta-ala Suomen puolella on yli 50 ha.
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Taulukko 1. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöjen suurimmat joet.
Koutajoen latvavesistö
Nimi
Oulankajoki
Kitkajoki
Savinajoki
Kuusinkijoki
Välijoki, Varisjoki ja Suininginjoki yhdessä
Tuntsajoki
Kieskisjoki
Onkamojoki
Aventojoki
Niitselysjoki
Naatikkajoki
Koutajoki

Pituus
[km]
94
22
25
20
11
30
14
24
12
17
16
24

Valuma-alueen
pinta-ala [km2]
3 754
1 841
1 110
809
581
352
322
314
253
192
166
127

Putouskorkeus
[m]
147
95
69
97
8
145
23
50
70
44
44
44

Pituus
[km]
9

Valuma-alueen
pinta-ala [km2]
138

Putouskorkeus
[m]
7

Vienan Kemin latvavesistö
Nimi
Matkajoki ja Nilonjoki yhdessä

Taulukko 2. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöjen suurimmat järvet.
Koutajoen latvavesistö
Nimi
Yli-Kitka
Ala-Kitka
Suininki
Kiitämä
Posionjärvi
Onkamojärvi
Kallunkijärvi
Keltinki - Räväjärvi - Kurtinjärvi
Kuontijärvi
Vienan Kemin latvavesistö
Nimi
Muojärvi - Kirpistö
Kuusamojärvi
Joukamojärvi
1)

Pinta-ala [ha]

Kunta

23 323
4 850
2 171
1 890
1 889
1 7141)
998
751
595

Kuusamo, Posio
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Posio
Salla
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo

Pinta-ala [ha]
7 616
4 020
2 449

Kunta
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo

Suomen alueella olevan järvenosan pinta-ala
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2.1. Hydrologia
Koutajoen latvavesistöalue jakautuu
yhdeksään ja Vienan Kemin latvavesistöalue kahdeksaan valuma-alueeseen
(kuva 2-3), joiden koko vaihtelee 150
ja 1500 km2 välillä. Kukin valuma-alue
jakautuu 2…9 osavaluma-alueeseen.
(Ekholm 1993)
Vesistöalueilla on yhteensä 8 jatkuvaa
vedenkorkeuden ja virtaaman mittausasemaa (taulukko 3).
Oulankajoen keskivirtaama on noin 24
m3/s ja vuonna 1973 on mitattu suurimmaksi virtaamaksi 462 m3/s. Kuivana vuodenaikana virtaama laskee alle 5
m3/s. Kuusinkijoen keskivirtaama on
noin 9,0 m3/s ja vuonna 1998 on mitattu suurimmaksi virtaamaksi 102 m3/s.

Kuva 2-3. Vesistöalueiden 2. jakovaiheen valuma-alueet. (© SYKE, ELY-keskukset)

Taulukko 3. Hydrologinen havaintoverkko (vain käytössä olevat asemat).
a) Vedenkorkeusasemat (N60+m)
Paikka
Oulankajoki
Kitkajoki, Käylä
Ala-Kitka2)
Muojärvi2)
b) Virtaama-asemat (m3/s)
Paikka
Oulankajoki

Käyttöönotto

MW1)

HW1)

NW1)

MHW1)

MNW1)

1.1.1966
1.1.1971
20.9.1928
1.7.1971

159.6
239.6
240.3
253.0

162.5
240.2
241.0
253.5

159.3
239.3
239.7
252.7

161.4
240.0
240.6
253.3

159.4
239.4
240.1
252.9

MQ1)

HQ1)

NQ1)

MHQ1)

MNQ1)

Käyttöönotto
1.1.1966

24

462

3.1

258

4.9

Kitkajoki, Käylä
Myllykoski

1.1.1971
13.5.1957

19.5
9.0

44
102

7.6
0

32
45

11.1
1.26

Muojärvi - luusua

1.1.1997

9.3

34

1.9

25

3.8

1)

Havaintoarvot käyttöönotosta vuoden 2008 loppuun. MW = keskivedenkorkeus, HW = ylävedenkorkeus, NW =
alivedenkorkeus, MHW = keskiylävedenkorkeus, MNW = keskialivedenkorkeus, MQ = keskivirtaama, HQ = ylivirtaama, NQ = alivirtaama, MHQ = keskiylivirtaama, MNQ = keskialivirtaama
2)
Havainnoissa puutteellisuuksia useammalta vuodelta
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Vesistöalueilla ei ole säännösteltäviä järviä.
Koutajoen latvavesistöalueella ei ole voimalaitoksia, kun taas Vienan Kemin vesistössä on yksi voimalaitos, joka sijaitsee
Kuusinkijoessa Ala-Vuotungin järven alapuolella.
Vesistöalueet kuuluvat valtakunnan runsassateisimpiin ja -lumisimpiin alueisiin. Vuosien 1988–2008 havaintojen perusteella
sadanta Muojärvellä on vuositasolla vaihdellut välillä 500 mm ja 700 mm. Lumen
vesiarvon maksimi on vaihdellut vuosina
1988–2009 välillä 121 mm ja 252 mm ollen
keskimäärin 174 mm. Pelkästään lumen
vesiarvoilla ei voida ennustaa kevättulvan
suuruutta, vaan lämpötilalla ja sateilla on
suuri merkitys virtaaman suuruuteen.
Vesistöalueen muoto, korkeussuhteet ja
järvisyys sekä järvien sijainti ovat tekijöitä,
jotka vaikuttavat valuntaan ja virtaamaan.
Eniten latvavesistöjen valunnan kannalta
vaikuttavat suuret järvet ja korkeussuhteet.
Vesistöalueilla on useita suuria järviä ja ne
sijaitsevat kaikilla vesistöalueiden osilla,
jolloin niiden virtaamia tasaava vaikutus on
merkittävä. Korkeussuhteet ovat suuret ja
ranta-alueet jyrkkiä (kuva 2-4). Korkein
kohta sijaitsee Sallan Sorsatunturilla (Tuntsajoen vesistöalue) noin 628 metrin korkeudessa. Alavimmat alueet sijaitsevat
Oulankajoen ja Savinajoen varsilla.

Kuva 2-4. Korkeussuhteet Kouta- ja Vienan Kemina
latvavesistöalueilla. (© SYKE, ELY-keskukset; korkeustieto © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08)

2.2. Maankäyttö
Vesistöalueet ovat metsämaavaltaisia ja metsät kattavat reilusti yli puolet vesistöalueiden pintaalasta (taulukko 4 ja kuva 2-5). Vesialueet ja suoalueet yhdessä muodostavat neljänneksen valumaalueiden pinta-alasta. Maatalousalueiden ja rakennettujen alueiden pinta-ala on siten suhteellisesti
melko pieni (alle 4 % valuma-alueiden pinta-alasta).
Taulukko 4. Maankäyttö Iijoen vesistöalueella (Corine 2000)
Koutajoen latvavesistö
Maankäyttöluokka
Pinta-ala [ha]
%
Rakennetut alueet
Maatalousalueet
Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
Kosteikot ja avoimet suot
Vesialueet

Vienan Kemin latvavesistö
Pinta-ala [ha]

%

6 505.9

1.3

3 525.8

2.7

9 630.3
359 408.7
57 266.8
58 578.7

2.0
73.1
11.7
11.9

2 972.1
87 619.4
10 660.4
24 919.8

2.3
67.6
8.2
19.2
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Kuva 2-5. Corine-aineiston mukainen maankäyttö latvavesistöalueilla. (© SYKE, ELY-keskukset; maankäyttö ©
SYKE (osittain © Metla, MMM, MML, VRK))

Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla asuu noin 18 300 asukasta ja asutus keskittyy voimakkaasti taajamiin. Taajamien ulkopuolinen maaseutuasutus jakautuu tasaisesti eri puolille molempia vesistöalueita. Tilastokeskuksen vuoteen 2040 saakka ulottuvien arvioiden perusteella vesistöalueella olevien kuntien asukasmäärät ovat tasaisesti vähenemässä (taulukko 5). Etenkin Posion ja
Sallan väestön määrä on vähenemässä erittäin merkittävästi. Väestön määrän kehittymistä ei ole
arvioitu vesistöalueen tasolla, mutta kuntakohtaisia arvioita voidaan käyttää suuntaa-antavasti. Kun
oletetaan, että kuntien väestön määrä pienenee niiden alueella tasaisesti, olisi molempien latvavesistöalueiden asukaslukumäärä vuonna 2040 yhteensä noin 14 400. Todellisuudessa asukasmäärä pienenee hitaammin, koska pääosa eniten vähenevästä Sallan väestöstä on taajamassa, joka ei sijaitse
tarkasteltavilla vesistöalueilla.
Taulukko 5. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla sijaitsevien kuntien väestön määrä vuonna 2005 ja
ennustettu väestön määrä vuonna 2040. (Lähde Tilastokeskus 2009)
Kunta
2005
2040 Muutos
Kuusamo
Posio
Salla

17 147
4 235
4 553

14 693
2 941
2 847

-14,3 %
-30,6 %
-37,5 %

Yhteensä

25 935

20 481

-21,0 %

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

8/13

Tulvariskien alustava arviointi Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla

Tulvariskien hallinnan kannalta kaavoituksen ja muun alueellisen maankäyttösuunnittelun vaikutukset koskevat asutusta, elinkeinoa ja muuta rakennettua ympäristöä, mutta lisäksi ne koskevat
luonnonsuojelualueita ja suojeltuja kohteita. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueiden
maankäytön strateginen suunnittelu perustuu Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin maakuntakaavoihin.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Kuusamon ja Rukan taajamien alue on osoitettu matkailuja kaupunkikeskukseksi. Kuusamon kaupungin pohjoisosat on osoitettu matkailun ja virkistyksen
kehittämisalueeksi, jota kehitetään maaseudun elinkeinoihin tukeutuvana asumisen ja vapaa-ajan
vyöhykkeenä. Itä-lapin maakuntakaavassa Kitkan ja Etelä-Posion alueet sekä Etelä-Sallan alueet on
osoitettu seudullisesti merkittäviksi maaseutualueiksi, joita kehitetään elinkeinoihin tukeutuvana
asumis- ja vapaa-ajan alueina. Lisäksi rengasmainen aluekokonaisuus käsittäen isolta osaltaan Koutajoen vesistöaluetta on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi matkailualueeksi, jonka matkailullista vetovoimaisuutta kehitetään. Strategisen suunnittelun lisäksi maankäyttöä ohjaa yleis- ja asemakaavoitus.

Kuva 2-6. Maankäytön suunnittelu latvavesistöalueilla. (© SYKE, ELY-keskukset; hallinnolliset rajat © Affecto
Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659; Tiet © Liikennevirasto/Digiroad 2010)

2.3. Kulttuuriperintö ja suojelualueet
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita tai -alueita on kolme: Posiolla sijaitseva Lapin uittotukikohta sekä Kuusamossa sijaitsevat Vuotungin kylä ja Salpalinja (Museovirasto 2010).
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Vesistöalueilla on useita merkittäviä luonnonsuojelualueita, suurimpina Riisitunturin ja Oulangan
kansallispuistot. Koutajoen latvavesistö on koskiensuojelulain (23.1.1987/35) mukaan kokonaan
voimalaitosrakentamiselta suojeltu. Valuma-alueella osittain tai kokonaan olevia Natura 2000 alueita on yhteensä 35, joista 12 on merkittäviä veden tilan ylläpidon tai parantamisen kannalta
(Leikola ym. 2006).
2.4. Tulvariskien hallintakeinot
Vesistöalueilla ei ole tulvasuojelurakenteita eikä järviä säännöstellä.
Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla ei ole kartoitettu kattavasti tulvanpidättämisalueiden tai -tasanteiden sijaintia eikä ole arvioitu niiden potentiaalista määrää. Pidättämisalueita, tulvatasanteita ja kosteikkoja voidaan kartoittaa suo- ja metsävaltaisilta alueilta. Pidättämistä heikentäviä
toimenpiteitä on tehty ojittamalla metsä- ja suoalueet sekä laskemalla järvien vedenpintoja. Laskettujen järvien vedenpinnan nostaminen alkuperäiseen tasoon on kuitenkin haastavaa vakituisen ja
kesäasutuksen laajentuessa järvien rannoille.

3.

Esiintyneet tulvat ja tulvavahingot

Vesistöalueilla ei ole esiintynyt sellaisia tulvia, joista olisi aiheutunut vahingollisia seurauksia.

4.

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

Ilmastonmuutoksen on todettu vaikuttavan ilman lämpötilaan, sadantaan, haihduntaan ja sitä kautta
hydrologiseen kiertoon. Tutkimuksissa (Veijalainen ym. 2009) on todettu, että kevättulvat pienenevät Pohjois-Pohjanmaalla lumensadannan ja sulannan vähentymisen vuoksi. Veijalainen ym. (2009)
on arvioinut, että Oulankajoen kevään huipputulvat ovat keskimäärin 37 % nykyistä pienempiä
vuosijaksolla 2070-2099 verrattuna jaksoon 1971-2000. Sadannan on kuitenkin arvioitu lisääntyvän, joten voidaan todeta, että virtaamat lisääntyvät muina vuodenaikoina. Suurimmat tulvavirtaamat esiintyvät kuitenkin edelleen keväällä.
Ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttama kevättulvan pieneneminen sekä toisaalta asukasmäärän pienentyminen vuoteen 2040 mennessä (taulukko 5) merkitsisi tulvariskien pienentymistä. Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöillä tulisikin panostaa siihen, ettei asutusta ja taloudellista toimintaa sijoiteta mahdollisille tulva-alueille.
Mahdollisten tulevaisuuden tulvien aiheuttama tulvariski on määritetty arvioimalla hyvin poikkeuksellisen tulva-alueen mahdolliset vahingot. Tarkastelussa on käytetty rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja sekä kartta-aineistoja. Tiedot ovat osittain puutteellisia, mutta kuitenkin riittäviä tulvariskien alustavan arvioinnin suorittamiseen. Tarkasteluissa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta, vaan arviossa on käytetty vain kohteen sijaintia ja sen sijoittumista
arvioidulle tulva-alueelle.
4.1. Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Suurimmat väestökeskittymät ovat Kuusamossa, Rukalla ja Posiolla. Kuusamon taajamassa väestö
keskittyy Kuusamojärven ja Torangin ympärille. Kuusamojärven korkein havaittu vedenkorkeus on
N60 + 253,58 m. Torangista, jonka keskivedenkorkeus MML:n peruskartan perusteella on N60 +
253,3 m, ei ole ollut vedenkorkeuden mittauksia. Gumbelin jakauman sovituksella 1 voidaan arvioi1

Gumbelin jakauma 1938 - 1996
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da Kuusamonjärven kerran 1000 vuodessa toistuvaksi vedenkorkeudeksi N60 + 253,93 m. Torangin
vedenkorkeudeksi voidaan karkeasti arvioida 30 cm korkeammaksi kuin Kuusamonjärvellä. Yleisesti taajama-alueen asutus on sijoittunut korkeuden N60 + 255 m yläpuolelle, joten alueella ei ole
tulvavaaraa. Rukalla asutus keskittyy Rukatunturin länsipuolelle ja korkeuserot alueella ovat niin
suuria, ettei asutus ole vaarassa niin kauan kuin rakentaminen ohjataan tarpeeksi korkealle. Posion
taajama sijaitsee Posionjärven itäpuolella. Posionjärven keskivedenkorkeus (MML peruskartta) on
N60 + 240,4 m, mutta vedenkorkeuden mittauksia ei ole ollut. Yleisesti taajama-alueen asutus on
sijoittunut korkeuden N60 + 242,5 m yläpuolelle, joten alueella ei ole tulvavaaraa, vaikka järven
vedenkorkeus nousisi 2 metriä.
Rakennus- ja huoneistorekisterin (2008) tietojen mukaan ja peruskarttatarkastelun avulla voidaan
arvioida, ettei yksikään terveydenhoitolaitos, palvelutalo tai päiväkoti ole riskissä joutua tulvan alle.
Tilastokeskuksen vuoden 2008 aineiston mukaan ja peruskarttatarkastelun avulla voidaan arvioida,
että yksi koulu on alle 2 metriä lähimmän vesistön keskivedenkorkeudesta.
4.2. Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot käsittävät koko infrastruktuurin ja sen ylläpitoa, joita ovat
mm. vesihuolto, kaukolämmön tai sähkön tuotanto ja jakelu, tietoliikenneyhteydet sekä tie- ja muu
liikenneinfrastruktuuri. Tässä yhteydessä on tarkasteltu myös palo- ja pelastustoimen rakennukset
sekä väestönsuojat. Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty infrastruktuurin määrä vesistöalueilla. Kappaleen
4.1 mukaan ei tulvan aiheuttamaa uhkaa ei ole taajama-alueilla sijoittuville toiminnoille. Taajamien
ulkopuoliset pistemäiset kohteet ovat myös väh. 2 metriä korkeammalla kuin lähimmät vesistöt tai
niiden yhteiskunnallinen merkitys on melko pieni. Tiestön osalta voivat jotkin tiealueet olla lähellä
vesistöä ja siten joutua tulvan alle, mutta pääasiallisesti tiestöä ei tulva uhkaa.
Taulukko 6. Palo- ja pelastustoimen sekä tietoliikenteen rakennuksien, väestösuojien, muuntajien ja suurjännitelinjapylväiden lukumäärä Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla.
Koutajoen
Vienan Kemin
latvavesistö
latvavesistö
[kpl]
[kpl]
Palo- ja pelastustoimen rakennukset
3
2
Tietoliikenteen rakennukset
27
14
Väestönsuojat

2

5

Muuntaja (väh. 20 kV)

702

299

Suurjännitelinjan pylväs (väh. 110 kV)

418

222

Taulukko 7. Pääteiden yhteispituus Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla.
Tietyyppi
Pituus [km]
Valtatie / Paakatu (km)
Kantatie / Paakatu (km)
Seututie / alueellinen paakatu (km)
Yhdystie / Kokoojakatu (km)

84
75
139
774

4.3. Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Karkean tason tulva-alueella ei ole sellaista omaisuutta tai elinkeinotoimintaa, jonka toimivuus tulisi varmistaa kaikissa olosuhteissa.
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4.4. Vahingollinen seuraus ympäristölle
Vesistöalueilla ei ole yhtään IPPC-laitosta, joihin kuuluvat kaikkein suurimmat teollisuus- ja energialaitokset sekä kaatopaikat. Muita Vahti- eli Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (2003) kohteita, jotka sijaitsevat 500 metriä merkittävästä vesistöstä, on yhteensä 47. Näistä pääosa on vähintään 2 metriä lähimmän järven tai joen yläpuolella. Hangasjärvellä lantala on 1,4 metriä järven keskivedenkorkeuden yläpuolella, joka voi olla uhattuna harvinaisella tulvalla.
Latvavesistöalueilla on useita luonnonsuojelualueita, mutta tulva ei uhkaa alueita ja niiden vesiluontoa.
4.5. Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita tai -alueita on vesistöalueella
kolme: Posiolla sijaitseva Lapin uittotukikohta sekä Kuusamossa sijaitsevat Vuotungin kylä ja Salpalinja. Tulvan vaikutus uittotukikohtaan ja Salpalinjaan voidaan olettaa olevan vähäinen. Vuotunkijärven ympäristössä sijaitsevassa Vuotunginkylässä, joka on Kuusamon vanhimpia asuinpaikkoja,
on säilynyt perinteistä koillismaalaista viljelysmaisemaa ja runsaasti perinteistä rakennuskantaa.
Peruskarttatarkastelun perusteella Vuotunkijärven ympäristössä on yhteensä 15 rakennusta, jotka
ovat vähemmän kuin 5 metriä järven keskivedenkorkeuden yläpuolella. Epätarkan korkeusaineiston
vuoksi ei voida tehdä johtopäätöksiä mahdollisesta tulvariskistä.
5.

Tulvariskialueet

Tarkastelluilla vesistöalueilla ei ole esiintynyt tulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta
annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia
seurauksia. Vesistöalueella ei ole myöskään arvioitu esiintyvän tulevaisuuden tulvia (luku 4), joista
aiheutuisi edellä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia. Edellä mainitun perusteella mahdollista merkittävää tulvariskiä ei tarkastelluilla vesistöalueilla katsota olevan.
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