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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Eugen Parviainen oli estynyt tulemasta kokoukseen, joten Timo Alaraudanjoki
toimi kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:15.

2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat:
sihteeri
Jäsen (pj)
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Muonion kunta
Lapin pelastuslaitos
Kolarin kunta
Tornion kaupunki

Niina Karjalainen
Timo Alaraudanjoki
Mauri Kivelä
Kari Vikeväinen
Kullervo Lauri
Markus Kannala

pysyvä asiantuntija
asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

Camilla Ahlstrand
Virve Sallisalmi

asiantuntija
asiantuntija

Maveplan Oy
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä

Hannu Alatalo
Pekka Leiviskä

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä, että kohdassa 9§ Muut asiat käsitellään asiantuntijan nimeäminen Torniojoen tulvaryhmään Ruotsista ja varajäsenen nimeäminen suomalais-ruotsalaisesta rajajokikomissiosta.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään 19.4.2013 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja, esityslistan liite 1.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tornionjoen tulvaselvityksen tulokset
Tulvaselvitystä on käsitelty edellisissä tulvaryhmän kokouksissa 12.12.2012 ja
19.4.2013.
Konsulttityö on valmistunut.
Hannu Alatalo Maveplan Oy:stä ja Pekka Leiviskä insinööritoimisto Pekka Leiviskästä
kertovat hankkeen lopputulokset.
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Hannu Alatalo esitteli hankkeen tulokset liitteen 1 esityksen mukaisesti.
Tässä yhteydessä keskusteltiin Suensaaren pohjoispään penkereestä. Pitäisikö penger luokitella padoksi? Ongelmallista penkereen luokittelemisessa Suomen patoturvallisuuslain mukaiseksi padoksi on se, että penger sijaitsee sekä Suomen että Ruotsin
alueilla. Suensaaren penger on aikoinaan luovutettu Tornion kaupungille, mutta käytännössä sen kunnossapito hoidetaan yhteistyössä Haaparannan kanssa.
Pekka Leiviskä esitteli Tornionjoen tulvavaarakartoituksen tulokset sekä jääpatotarkastelun raportin liitteen 2 mukaisesti. Todettiin, että pitäisi tutkia tarkemmin milloin/ minkälaisissa olosuhteissa Tornionjoen suualueella on riski jääpadon muodostumiselle.
Esitys:
Päätös:

Merkitään esittelyt tiedoksi.
Merkittiin esitykset tiedoksi.

6§ Tulvariskien hallinnan SOVA-kuulemisen palaute
SOVA-kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5-2.8.2013. Palautteita saatiin määräaikaan mennessä 24 kpl. Palautekooste on lähetetty kaikille palautteen antajille sekä tulvaryhmien jäsenille 4.9.2013. Pääosin Lapin alueella annetut palautteet koskivat Kemijoen vesistöaluetta.
Palautteissa toivottiin aiempaa avoimempaa toimintaa koskien tulvariskien hallinnan
suunnitteluprosessia. Tiedottamista tulisi lisätä. Tulvaryhmän jäsenistön valinta sai
jonkin verran kritiikkiä, mm. tulvaryhmässä vain virkamiehiä. Myös Kemijoen tulvaryhmän puheenjohtajaa vaadittiin vaihdettavaksi.
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esittelee SOVA-kuulemisesta saadun palautteen. Esiteltävä palautekooste esityslistan liitteenä 2.
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta kävi läpi palautekoosteen, joka on luettavissa Tornionjoen tulvaryhmän sivuilta (http://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suu
nnittelu/Tulvaryhmat/Tornionjoen_vesistoalueen_tulvaryhma%2823674%29)
Todettiin, että SOVA-kuulemisessa oli ehkä hankalaa antaa palautetta, koska hallintasuunnitelman esitteleminen oli niin yleisellä tasolla.
Esitys:
Päätös:

Merkitään katsaus tiedoksi.
Merkittiin katsaus tiedoksi.

7§ Tornion tulvariskikartoitus
Tornion tulvariskikartoituksessa on kartoitettu riskikohteita esityslistan liitteiden 3a ja
3b mukaisesti.
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Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esittelee tulvariskikartoituksen kohteet.
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esitteli luonnosta Tornion kaupungin tulvariskikartoituksesta. Tulvariskejä on kartoitettu olemassa olevien aineistojen perusteella.
Tulvariskit on kartoitettu ns. perusskenaarioilta (avovesitulvat 1/20a, 1/50a, 1/100a,
1/250a ja 1/1000a) ja Torniossa lisäksi kahdella erikoisskenaariolla (jääpatoskenaario
ja 1/10 000a avovesitulva)
Kartoituksien perusteella voidaan todeta, että Torniossa suurimmat tulvariskit aiheutuvat jääpadoista. Avovesitulvien vahingot ovat huomattavasti pienemmät jääpatotilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi kerran 250 vuodessa toistuva avovesitulva uhkaa arviolta 100 asukasta kun puolestaan mallinnettu jääpatotulva uhkaa 2900 asukasta.
Avovesitulvilla (pois lukien 1/10 000a tulva) ei vaikeasti evakuoitavia kohteita ole uhattuna. Jääpatoskenaariolla uhattuna on vaikeasti evakuoitavista kohteista uhattuna yksi
vanhusten palvelutalo. Välttämättömyyspalveluihin liittyen on avovesitulvilla uhattuna
muutama jätevedenpumppaamo ja joitakin sähkön jakelukaappeja/puistomuuntamoita.
Jääpatotulvalla yli puolet Tornion tulvariskialueen sisällä olevista jätevedenpumppaamoista jää veden alle. Tulva-alueella on myös Lukiokadun kaukolämpölaitos.
Tulvariskikartat tulevat kaikkien saataville alkuvuodesta 2014 julkaistavassa tulvakarttapalvelussa. Tällä hetkellä katseltavissa on tulvavaarakartat osoitteessa:
http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/en/tulvakartat/
Esitys:
Päätös:

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi.

8§ Tulvariskien hallinnan työsuunnitelma
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esitteli tulvariskien hallinnan etenemisen aikataulua. Aikataulu liitteenä 3.
Todettiin, että tulvariskien hallinnan suunnittelusta järjestettävä työpaja pidetään iltatilaisuutena.
Esitys:
Päätös:

Merkitään katsaus tiedoksi.
Merkittiin katsaus tiedoksi.

9§ Muut asiat


Ruotsista on pyydetty Norrbottenin lääninhallituksesta Peter Linderiä osallistumaan Tornionjoen tulvaryhmän kokoukseen. Peter oli estynyt tulemaan tähän
kokoukseen. Todettiin, että pyydetään Ruotsin edustaja jatkossakin mukaan kokouksiin.



Suomalais-ruotsalaisesta rajajokikomissiosta on nimetty pysyväksi asiantuntijajäseneksi Camilla Ahlstrand. Rajajokikomissio haluaa nimetä varajäseneksi Vir-
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ve Sallisalmen. Hyväksyttiin, että Virve Sallisalmi nimetään rajajokikomission
varajäseneksi.


Todettiin, että Muonion kunnan edustaja on aiemmin ollut Ilkka Soukka. Nykyinen edustaja on Mauri Kivelä.

10§ Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

Sovitaan seuraava kokousajankohta keväälle 2014.
Sovittiin, että Eugen Parviainen katsoo sopivia päiviä kokoukselle maalishuhtikuulta ja sovitaan päivä esim. sähköpostitse myöhemmin.

11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50

Timo Alaraudanjoki

Niina Karjalainen

Puheenjohtaja

Sihteeri

LIITTEET:
LIITE 1. Hannu Alatalon esitys, Tornionjoen tulvariskien hallinnasta
LIITE 2. Pekka Leiviskän esitys Tornion tulvavaarakartoituksesta
LIITE 3. Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu.

JAKELU:
tulvaryhmän jäsenet
paikalla olleet asiantuntijat
Peter Linder /Länsstyrelsen i Norrbottens län

28.3.2014

Selvitys Tornionjoen vesistön
tulvariskien pienentämiseksi
Tornio 18.12.2013

Riskikohteet 1/100 vesitulvalla
• Pello; 28 omakotitaloa/mökkiä/muuta rakennusta
piharakennuksineen
• Kaulinranta; 28 omakotitaloa/mökkiä/muuta
rakennusta
• Ala-Vojakkala; 12 mökkiä piharakennuksineen
• Kiviranta; 5 omakotitaloa/rakennusta
• Tanskinsaari; 5 mökkiä piharakennuksineen
• Suensaari; 4 rakennusta
• YHTEENSÄ 82 asuin- tai mökkirakennusta, minkä
lisäksi tonteilla on muita piharakennuksia.
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Riskikohteet 1/250 vesitulvalla
• Keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyvän
tulvan tulvavaara-alueilla on edellä olevan
taulukon lisäksi kuusi omakotitaloa Kivirannan
alueella
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Tengeliöjoen säännöstelyn kehittämismahdollisuudet
•
•

•

Portimojärven nykyinen säännöstelytilavuus on 6 milj.m3, Vietosen 92 milj.m3 ja Raanujärven
49 milj.m3. Tämä vastaa yhteensä virtaamaa 1700 m3/s vuorokauden ajan.
Jos arvioidaan, että säännöstelyn yläraja voidaan vähäisin toimenpitein ja vähäisin vahingoin
ylittää Vietosella ja Portimolla 0,2 m vaille hätäyliveden tasoon ja Raanujärvellä 1 m yli HW
tason, niin hätävarastokapasiteetti on 57 milj.m3, joka vastaa virtaamaa 660 m3/s
vuorokauden ajan.

Tengeliönjoessa alimpana olevan Portimojärven hätävarastokapasiteetti vastaa
virtaamaa 80 m3/s vuorokauden ajan, joten sen täytön ajoituksen onnistumisen kanssa
saattaa olla ongelmia. Vietosen hätävarastokapasiteetti vastaa virtaamaa noin 270 m3/s
vuorokauden ajan, joten koko suurtulvan huippupäivät voidaan leikata, koska havaitut
suurimmat ohijuoksutukset ovat olleet vuosijaksolla 1959-2013 vain suuruusluokkaa
60…65 m3/s. Raanujärven hätävarastokapasiteetti vastaa virtaamaa noin 310 m3/s
vuorokauden ajan, joten koko suurtulvan huippupäivät voidaan leikata, koska havaitut
suurimmat ohijuoksutukset ovat olleet vuosijaksolla 1959-2013 55 m3/s (pääosin 35…40
m3/s). Raanujärven hätävarastokapasiteetin käyttö pienentää alempien järvien
tulovirtaamaa ja Vietosen käyttö Portimojärven tulovirtaamaa. Karkeasti voidaan
arvioida, että hätävarastojen käytöllä voidaan leikata virtaamaa Tornionjoen alajuoksun
tulva-alueilla 100…120 m3/s ja jos Portimojärven hätävarastokapasiteetin käytön ajoitus
onnistuu, leikkaus voi olla noin 200 m3/s. Näiden vaikutus suurtulvien vedenkorkeuteen
Tornion Suensaaren alueella on 6…11 cm.

Kuivien tekoaltaiden rakentamismahdollisuudet

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tornionjoen Suomen puolen suurimpien säännöstelemättömien jokien tietoja ja karkeat
arviot HQ100 ja HQ250 virtaamista (m3/s)
F (km2) L (%)
HQ100
HQ250
Lätäseno
2152
3,2
300
330
Jietajoki
345
3,9
50
55
Tarvantojoki
324
3,1
45
50
Palojoki
711
4,3
100
110
Jerisjoki
318
13,3
40
45
Äkäsjoki
393
1,1
55
60
Ylläsjoki
484
1,4
70
75
Naamijoki
1266
1,9
170
190
Martimojoki
367
0,54
60
65
Jos arvioidaan edellä esitetyn perusteella, että tarvittava maksimivirtaaman leikkaus on
vähintään 300…400 m3/s, kuivia tekoaltaita tarvitaan useampia, koska ne eivät
välttämättä sijaitse sivujokien alaosalla. Koska maksimivirtaama on suuri, kuivat
tekoaltaat tulisi sijoittaa pääuomaan tai niiden läheisyyteen, jotta valtavien täyttö ja
tyhjennyskanavien (mitoitusvirtaaman suuruusluokka 30…50 m3/s) tekeminen jäisi
mahdollisimman vähäiseksi. Pääuomassa olevan altaan nettovarastotilavuus voi jäädä
pieneksi nousevan tulvan täyttäessä allasta ennen varsinaista täyttötarvetta.
Tarvittava nettoallastilavuus on vähintään 80 milj.m3, tarvittava allaspinta-ala 1 metrin
keskimääräisellä vesisyvyydellä on 80 km2 ja 2 metrin keskisyvyydellä 40 km2. Suuresta
allaspinta-alasta johtuen kuivat tekoaltaat voivat olla haasteellisia luvittaa.
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Vahinkojen suuruus
• Torniossa HQ1/100 tulvalla vesi nousee kivijalkaan tai korkeammalle noin
26 rakennukseen ja HQ1/250 tulvalla 32 rakennukseen. Jos arvioidaan
kastuvan rakennuksen keskimääräiseksi vahingoksi 40000 €, HQ1/100
tulvan rakennuksille aiheuttamat vahingot ovat yhteensä yli 1 milj.€ ja
HQ1/250 tulvan lähes 1,3 milj.€.
• Kaulinrannassa vahingot rakennuksille ovat 1,1 milj.€, samoin Pellossa 1,1
milj.€.
• Lisäksi liikenteelle ja pelastustoimelle aiheutuu HW1/100 tulvalla
kustannuksia, mutta ne ovat merkittävästi pienempiä. Vesi nousee
Tornion Kivirannassa Aittaniemenkadulle, Kaulinrannassa Rantakyläntielle
ja Pellossa Nivanpääntielle haitaten merkittävästi liikennettä.
• HQ1/100 tulvalla vahingot Tornion, Vojakkalan, Kaulinrannan ja Pellon
tulvariskialueilla ovat arviolta noin 3,5 milj.€ ja HQ1/250 tulvalla 3,8
milj.€.

Toimenpiteet ja kustannukset
• HW1/100 tulvavaara-alueilla suunniteltuja penkerein toteutettavia
tulvasuojelutoimenpiteitä ovat:
• Kulkuyhteyksien turvaamiseksi teiden ja katujen nostoa yhteensä
1,9 km
• noin 52 kiinteistön rakennuksen tai rakennusten tulvapenkereen
rakentamista yhteensä noin 5…8 km (arvioitu pituus 100…150
m/kiinteistö)
• kaikkien pengerrysalueiden tausta-alueiden kuivatusrakenteet
• Arvioidulla keskimääräisillä kustannuksilla laskettuna
suunnittelualueen pengerrysten ja kuivatusrakenteiden
rakentamisen alustavat kustannukset (noin 500 euroa/jm+alv) ovat
yhteensä noin 2,5…4 miljoonaa euroa (alv 0 %).
•
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Toimenpiteiden yhdistäminen
• Koska perkausten, kuivien tekojärvien ja Tengeliönjoen
säännöstelyn kehittämisen vaikutukset tulviin ja
toteutettavuus ovat huonoja, jää teknisistä ratkaisuista
jäljelle vain tilapäiset ja pysyvät penkereet/tulvaseinät ja
muovitus. Tähän on yhdistettävä voimakas ja aktiivinen
tiedotus.
• Koska pääosa tulvariskialueiden vaarassa olevista
rakennuksista on yksityisten omistuksessa, vastuu niiden
tulvasuojauksesta on omistajilla. Tätä varten omistajia
tiedotettava ja ohjeistettava aina ennen suurta vesitulvaa ja
jääpatotulvaennusteiden kehittyessä myös ennen
jääpatotulvia.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi (1/3)
• Viranomaisten välisen yhteistyön ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi
tulee järjestää säännöllisesti tulvasuojeluun ja tulvantorjuntaan liittyviä
palavereja sekä harjoituksia. Nämä tulee toteuttaa yhteistyössä
ruotsalaisten viranomaisten kanssa. Yhteistyötahot voisivat kokoontua
esimerkiksi ennen odotettua kevättulvaa, jolloin voitaisiin käydä läpi
ennustettu tulvatilanne sekä eri organisaatioiden tehtävät.
• Näihin tilaisuuksiin tulisi pyytää mukaan tulva-alueiden edustajia, joita
informoidaan viranomaisten toiminnasta normaalia suuremman tulvan
uhatessa. Heitä tulee myös joka kerta informoida siitä, että tulvavaaraalueen jokaisen kiinteistönomistajan tulee itse varautua tulviin ja ylläpitää
tulvantorjuntavalmiutta sekä hankkia etukäteen muovia tai muuta
tilapäistä tulvasuojelumateriaalia. Lisäksi tulee korostaa, että mitä
harvinaisempi ja suurempi tulva on, sitä pienemmät mahdollisuudet eri
viranomaisilla on tulevaisuudessa auttaa yksittäisten rakennusten tai
rakennusryhmien tilapäisissä suojauksissa. Tulvatilanteen jälkeen voitaisiin
pitää palautetilaisuus, jossa käytäisiin tehdyt tulvasuojelulliset työt ja
kokemukset sekä mietittäisiin kehittämistarpeet tuleville vuosille.
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Ehdotus jatkotoimenpiteiksi (2/3)
•
•

•

•

Kartoitetaan tarkemmin mittauksin tulvariskialueiden ne kiinteistöt, joiden rakenteille ja
kellareille saattaa tulla haittaa HW1/100 tulvasta.
Niiden kiinteistöjen, jotka eivät kuulu kiireellisimpiin kiinteillä penkereillä suojattaviin
alueisiin, omistajat tulee informoida omatoimiseen kiinteään tai tilapäissuojaukseen.
Yksityisten tulvavaara-alueen rakennusten omistajien tulisi kartoittaa oman talonsa
tilapäiset suojausmahdollisuudet. Koska HW1/100 tulvan eikä varsinkaan HW1/250 uhatessa
avuksi ei luultavasti ole saatavissa työkoneita tai niiden saatavuus on vaikeaa,
suojausmenetelmän tulee olla helposti ihmisvoimin toteutettavissa. Tällöin muovitus ja
painotus maalla on käyttökelpoinen ratkaisu, ellei vesipaine nouse merkittävästi yli 0,3
metrin.
Kaikkien vaarassa olevien kiinteistöjen tulisikin hankkia muovitusta varten soveltuvaa ja
varastoituna säilyvää muovia omaan käyttöön tarvittava määrä. Ohjeistukseen tulee
kuulua myös tulevien suojausten alitse olevien ja tulevien kuivatusputkien yhdistäminen
tai takaiskuventtiilien hankkiminen ja asentaminen. Koska olevat putket ovat maassa,
niiden kautta vettä voi tulla matalammallakin tulvalla. Mikäli kiinteä suojaus ei tule
kysymykseen, tilapäissuojausta varten kannattaa hankkia muovia tarvittava määrä
varastoon ainakin niillä alueilla, jossa HW1/100 tai HW1/250 aikainen vesipaine jää alle 0,5
m.
Myöskin muilla alueilla muovista on hyötyä matalammilla tulvilla.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi (3/3)
• Tulvariskialueiden kuntien ja ELY-keskuksen tulevissa
tienparannushankkeissa tulisi huomioida tulvasuojelullisesti
merkittävät teiden korotustarpeet. Uusien tie- ja katuhankkeiden
sekä parannustöiden yhteydessä tiepenkereet tulisi
mahdollisuuksien mukaan korottaa siten, etteivät ne HW1/100
tulvatilanteissa jäisi veden alle. Kuivavaran tulee olla vähintään 0,3
m, jolloin tiellä voidaan liikkua rajoitetusti myös HW1/250 -tulvalla.
• Nykyisistä merkittävistä kulkuyhteyksien korotustarpeista ovat
Tornion Kivirannassa Aittaniemenkatu 0,3 km, maksimikorotus 0,5
m, Kaulinrannassa Rantakyläntie 1,1 km, maksimikorotus 1,4 m ja
Pellossa Nivanpääntie yht. 0,5 km noin 0,5 m. Jos Nivanpääntien
varren rakennusten yhteispenger toteutetaan, osa tien
korotustarpeesta jää pois
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Kiinteiden penkereiden
rakentamisjärjestys
• Penkereiden mitoitustulva on HW1/100 0,3 m
kuivavaralla lukuun ottamatta Suensaaren
pohjoispään penkereen korotusta, jossa
mitoitustulva on HW1/250 ja kuivavara
vähintään 0,2 m.

Tornio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torniossa Suensaaressa
1. Suensaaren pohjoispään penkereen korotus vähintään 0,5 m 1,3 km:n matkalla.
2. Kiinteistön 851-1-14-1 (liikerakennus) penger 210 m Suensaaren eteläpäässä,
maksimikorkeus 1,8 m maanpinnasta.
3. Kiinteistön 851-1-16-2 (ravintola) penger 170 m rautasillan vieressä, maksimikorkeus 1,1
m maanpinnasta
4. Kaupunginhotellin ja lähirakennusten penger 160 m rautasillan vieressä jääpatotulvaa
varten, korkeus noin 0,4 m maanpinnasta
Tornion Tanskinsaaressa on kyse yksittäisten kiinteistöjen rakennusryhmien penkereistä,
joita ei voi asettaa kiireellisyysjärjestykseen.
Tornion Kivirannan alueella yksi kiinteistö 851-415-6-76, joka tarvitsee kiinteää pengertä,
korkeus 1,2 m maanpinnasta.
Ala-Vojakkalassa on kyse yksittäisten kiinteistöjen rakennusryhmien penkereistä, joita ei
voi asettaa kiireellisyysjärjestykseen.

•
•
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Kaulinranta ja Pello
•
•
•
•
•

Kaulinrannassa
Vakituiset asuinrakennukset piharakennuksineen
Mökit piharakennuksineen
Pellossa
Nivanpääntien varren omakotitaloryhmän (230 m,
maksimikorkeus 1,6 m) ja leirintäalueen (250 m,
maksimikorkeus 1,3 m) penkereet. Omakotitaloryhmän
penger tekee osan Nivanpääntien korotuksesta
tarpeettomaksi.
• Mikontörmän omakotitaloalueen kolmen talon yhteis- tai
erillispenger, maksimikorkeus 1,3 m maanpinnasta.
• Yksittäisten kiinteistöjen/rakennusryhmien penkereitä, joita
ei voi asettaa kiireellisyysjärjestykseen.

Hyöty-kustannusarvio
• Hyöty kustannusanalyysia varten on tulvista aiheutuvat vahingot
laskettu niin, että mitoittavana tulvana on käytetty HQ1/100
tulvatilannetta. Mitoitustulvavahinkojen taloudellisten
kertavahinkojen suuruudeksi arvioitiin noin 3,5 milj.€.
• Mahdollisten HW1/100 tulvan Tornionjoen tulvariskialueiden
tulvansuojelutoimenpiteiden (penkereet ja muovitus sekä tiedotus)
toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 2,5…4
milj.€. Laskenta perustuu penkereen jm-hintaan 500 €/jm (taustaalueiden kuivatusjärjestelyineen). Hanke ei ole kokonaisuutena
taloudellisesti kannattava, mutta osa-alueittain (mm. Suensaaren
pohjoispään penkereen korotus ja taloryhmien yhteispenkereet)
ovat kustannustehokkaita jo yhden suurtulvan jälkeen.
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Tornionjoen mallinnus
ja
jäätarkastelua
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä
Tornio 18.12.2013

Mallinnettu alue
 Lähtökohtana oli siirtää ruotsalaisten MIKE11
malli HEC-RAS muotoon, jolloin se on täällä
ELY-keskuksen käytettävissä
 Tornionjoki alueella Muonionjoen risteysTornio
 Liakanjoki
 Kirkkopudas
 Sivutulovirtaamat mm.: Martimojoki,
Tengeliönjoki, Pellojärven virtaama, Naamijoki
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013

2

Kalibrointi

 Käytettiin vuoden 2010 kevättulvan
havaintoja aikavälillä 24.-26.5.2010

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013

3

Vertailu SMHI MIKE11 laskentamalliin
 Verrattiin HQ1/100 tilanteessa laskentoja
eri mallien kesken sekä pituusleikkauksena
että tulvakarttana

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013

4

Ruotsalaisen mallin erot tähän
HEC-RAS mallinnukseen
 Eroavuutta lähinnä Tornion alueella sekä Pellossa
 Torniossa saatiin laskennassa alhaisemmat
vedenkorkeudet
 Pellossa hieman suuremmat
 Verifioitiin vielä kevään 2013 tulvavedenkorkeuksilla

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Tornion alueen verifiointi 29.5.2013
havainnoilla


Virtaama Karungin asemalla on kyseisenä päivänä ollut 2635 m3/s.
Jos oletetaan että 16 % virtaamasta menee Liakanjokeen niin
oletettavasti Tornion alueella virtaa 2213 m3/s.



29.5.2013 Mitatut arvot Tornionjoella N2000 järjestelmään
muutettuna
poikko
havaittu
laskettu
erotus
13
3,45
3,27
-0,18
14
3,41
3,37
-0,04
15
3,51
3,52
+0,01
16
3,48
3,58
+0,10
18
4,17
4,10
-0,07
23
4,68
4,80
+0,12 *)
24
5,65
5,12
-0,53 *)
*) Alavojakkalassa oleva Oravaisensaaren havaintopaikka.
Pääuoman ja saaren itäpuolelta kulkevan haaran vedenkorkeudet
ovat hyvin erilaiset, eikä samalla poikkileikkauksella ole mahdollista
laskea tarkkoja korkeuksia tähän mitattuun sivuhaaraan.











Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Penkereiden suojaustasot
vedenkorkeuden perusteella
 Torniossa Suensaaren
penkereen HW1/20
 Pellon penkereiden
HW1/100

http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/en/tulvakartat/

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Tornion alue
 Merkittävimmät
ongelmat
jääpadoista

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Jääpadon syntymekanismi
 Joessa virtapaikat ja kosket eivät jäädy joka vuosi
kovimmillakaan pakkasilla.
 Tämä altistaa auki pysyvät koskijaksot hyyteen
muodostumiselle ja hyydettä alkaa kertyä koskijakson
päätteenä olevaan alapuoliseen suvantoon.

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Keinot puuttua jääpatoihin
Ennakkotorjunta
 Jääsahaus
 Lämpövarastojen hyödyntäminen (Säännöstellyt järvet +
Outokummun hukkalämpö)
 Jääpuomit
 Virtausnopeuden alentaminen pohjapadon avulla
 Säännöstelyn käyttö virtausnopeuden alentamiseksi
 Joessa olevat hydrauliset rakenteet
 Jääpatomallinnus
 Jään mekaaninen heikentäminen (jäänmurtaja)
 Auringon säteilyenergian hyödyntäminen (hiekoitus,
värjäysjuoksutus)
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Jääpatojen torjunta
 Jäiden pidättäminen pitkään
paikoillaan
 Jääpatojen liikkeelle saattaminen





Räjäytys
Kaivinkone
Ilmatyynyalus
-> huomio alapuolen mahdollisiin
riskeihin

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013

11

Merivartioston ilmatyynyalus Vassorinlahdella,
kuva © Syke 2013.

Jääpatomallinnus
 Mallia rakennettaessa on ollut vanhaa historiatietoa jäiden
lähtöajankohdista Torniosta vuodesta 1753 and Pellossa
vuodesta 1961 alkaen. Laadittu malli on statistinen malli ja
se käyttää hyödykseen seuraavia havaintoja/arvoja:
•
•
•
•

lämpötila, astepäivien summa
maksimivirtaaman ajankohta
lumen vesiarvo
lumisateen määrä talven aikana

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Jääpeitteen vaikutus
vedenkorkeuteen
 Karkea muistisääntö:
Vedenkorkeus verrattuna
avovesitilanteeseen
kasvaa likimain saman
verran kuin jäänpaksuus
on.
 tarkasteltu ikääntyneellä
eli loppukevään
jäänpeitteellä (n=0,100)

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Jääpadon vaikutus Torniossa
(eräs tarkastelu)
 Tarkasteluun otettiin Tornion siltojen
yläpuolelta muodostuva jääpato. Sen
oletettiin muodostuvan
poikkileikkausväliltä 16 -24. Väli kattaa
käytännössä Ala-Vojakkalan ja Tornion
siltojen väli-31sen alueen.
 Ala-Vojakkalan kohdalla olevan saaren
oletettiin vielä pidättävän jäitä
yläpuolellaan eikä jäitä siten kertyisi
tähän tarkasteluun yläpuolisesti
uomasta.
 Käytetty jään paksuus lähtötilanteessa
oli 0,8 m ja n = 0,01. Jään paksuus on
hyvin lähellä mittausten keskimääräisiä
arvoja alueella (keskiarvo vuosijaksolla
1964 – 2010 oli 84 cm). Mallilla
laskettuna muodostuvan jääpadon
paksuus on noin 2,0 m
 Vedenkorkeusvaikutus jääpadolla noin
1,5 m
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013
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Jääpadon lähtöajankohtaennusteen
ja HEC-RAS mallin yhdistäminen
 SYKE;n ennuste jään lähdön
ajankohdasta
 Jään paksuusmittaustiedot
 Jääpadon syntypaikka-arvio
kokemuksesta
 Virtaamaennuste kyseiselle
ajankohdalle vesistömallista
 Syntyvän jääpadon
aiheuttaman padotuksen
arvio HEC-RAS mallilla
 => riskin ja
torjuntatoimenpiteiden
kohdentaminen
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 18.12.2013

Tornion keskustan läheisyydessä sijainnut jääpato © Yle/Karoliina
Haapakoski 6.5.2013
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Torniojoen tulvariskien hallinnan suunnittelun
tilannekatsaus ja aikataulu
Taulukko 1. Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu (suluissa kuukausi)

Tulvaryhmän kokous
Tulvavaarakartat
Tulvariskikartat
Toimenpiteiden
tarkastelu
Avoin yleisötilaisuus
Hallintasuunnitelman
luonnoksen valmistelu
Hallintasuunnitelman
kuuleminen
Tiedottamistilaisuudet
(hallintasuunnitelma)
Hallintasuunnitelman
viimeistely
Lopullinen
hallintasuunnitelma
ministeriölle

Syksy
2013
(12)

Talvi
2014

Kevät
2014
(05)

Kesä
2014

Syksy
2014
(09)

Talvi
2015

Kevät
2015

(04-05)

1.10

31.3

Kesä
2015
(06)

Syksy
2015
(10)

1. Tulvavaarakartat valmiina


Yhteensovittaminen ruotsalaisten tulvavaarakarttojen kanssa kesken

2. Tulvariskikartat: testijärjestelmässä (pdf-kartat tulostetaan järjestelmästä)
-

Tulvavaara ja tulvariskikarttajärjestelmä tulee käyttöön kaikille vuoden 2014 alussa.

3. Tulvariskien hallintasuunnitelma:
Avoin yleisötilaisuus keväällä 2014
Hallintasuunnitelman toimenpide-ehdotukset tavoitteena olla valmiina keväällä 2014:
-

tulvaryhmä voi ottaa kantaa toimenpiteistä
verrataan toimenpiteitä tavoitteisiin
Mietitään miten toimenpiteet esitetään hallintasuunnitelmassa

Hallintasuunnitelman kirjoittaminen kevät-kesä 2014
- Yhteistyö ruotsalaisten viranomaisten kanssa
Hallintasuunnitelman kuuleminen alkaa lokakuu 2014
- Tiedottaminen
- Tiedotustilaisuus Torniossa
Hallintasuunnitelman kuuleminen päättyy maaliskuu 2015
- Kuulemispalautteen käsittely
- Hallintasuunnitelmaehdotuksen mahdolliset korjaukset
Lopullinen hallintasuunnitelma ministeriölle syksy 2015

