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1 Johdanto
Ivalon taajama on yksi Lapin viidestä merkittävästä tulvariskialueesta. Taajama sijaitsee Ivalojoen
varrella. Laissa tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä asetuksessa tulvariskien hallinnasta
(659/2010) on määritelty ELY-keskusten 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.
Ivalojoen tulvavaarakartta kattaa Ivalojokivarren Huuhkajasta Akujärven kanavaan asti. Tältä alueelta on ollut saatavilla maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettu tarkka korkeusmalli (KM2).
Tämä tulvariskikartoitus käsittää tulvavaarakartoitetun alueen pois lukien Neitiaavan alue (Kuva 1).
Tulvavaarakartat ja tulvariskikartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa
osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat

Kuva 1. Ivalon tulvariskialueen rajaus.
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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).
Ivalon taajaman tulvariskikartoituksessa kohteita on tarkasteltu kaikilla saatavilla olevien tulvavaarakarttojen toistuvuuksilla (1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a). 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 2012 päivitetyn rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella. Lisäksi kohteita on tarkasteltu peruskartalta ja google mapsin street viewpalvelun avulla. Riskialueen tieverkosto on liikenneviraston ylläpitämästä Digiroadtietojärjestelmästä ja veden alle jäävät tieosuudet perustuvat alueen tulvavaarakarttaan.
Taulukko 1. Tulvariskilain 8 §:n mukainen jaottelu vahingollisista seurauksista ja kartoituksen apuna
käytettäviä aineistoja
Vahinkoryhmä

Indikaattori

Aineisto

Ihmisten turvallisuus

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

Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)

Ihmisten terveys

vedenottamot, jätevedenpuhdistamot

Vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä (VELVET)
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI)

Elintärkeitä toimintoja
turvaava taloudellinen
toiminta

elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat,
lentokentät

Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Rakennus- ja huoneistorekisteri

Välttämättömyys-palvelut

voimalaitokset, sähköasemat, tietoliiken- Maastotietokanta,
teen rakennukset, tie- ja rautatieverkos- Rakennus- ja huoneistorekisteri
to
Digiroad-aineisto
Tornion kaupungin aineistot (jv-pumppaamot)
Tornion energian aineistot (jakokaapit)

Ympäristö

ympäristölupavelvolliset kohteet

Kulttuuriperintö

kulttuuriympäristö ja suojellut rakennuk- Rakennus- ja huoneistorekisteri
set, kirjastot, arkistot, museot
RKY- rekisteri (rakennetut kulttuuriympäristöt)
RSL-rekisteri (rakennussuojelulailla suojellut
kohteet)
muinaisjäännösrekisteri
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Tässä raportissa tulvien toistuvuuden kuvaamisessa on käytetty seuraavia taulukossa 2 mainittuja
termejä:
Taulukko 2. Tulvien toistuvuuden kuvaamisessa käytetyt termit.
Tulvan
toistuvuus

Vuotuinen
todennäköisyys

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

Hyvin yleinen

1/5a

20 %

100 %

Kohtalaisen yleinen

1/20a

5%

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
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3 Ivalon taajaman tulvariskit
3.1

Aiemmat tulvavahingot

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
2007) Suurin tulva on tapahtunut vuonna 2005 ja se poikkesi vuoden 2000 tulvasta siinä, että kyseessä oli vesistötulva. Tiet Näverniemeen, Angeliin ja ajoittain Rovaniemen suuntaan olivat poikki. (Hyvönen 2007). Vuoden 2005 tulva vastasi kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvaa (ilman jäiden
tai jääpatojen vaikutusta). Ivalojoen suiston tulvien lisäksi vahinkoja on aiheutunut myös Kaamasjoen ja Vaskojoen suualueilla.

3.2

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle

Ivalon taajamaa on suojattu tulvapenkereillä. Penkereet suojaavat tulvilta, joiden toistuvuus on
1/100a tai useammin. Joitakin yksittäisiä asuinrakennuksia tai rakennusryhmiä sijaitsee pengerrysten ulkopuolisella tulva alueella. Tällaisia rakennuksia on erityisesti Akujärven kanavan alueella.
Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 3) on koottu tulva-alueen asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla. Kaikkiaan rajatulla tulvavaarakartoituksen alueella (kuva 2) asuu noin 3560 asukasta.
Taulukko 3 Ivalon taajaman tulvavaarassa olevien asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla (RHR
2012). Ei sisällä tulvasuojellulla alueelle osuvia RHR-pisteitä skenaarioilla 1/20a – 1/250a.
% -osuus tulvavaaTulvan toistuvuus
Asukkaiden määrä
rakartoitetun alueen
asukkaista
1/20

25

0,6

1/50

35

1

1/100

90

2,4

1/250

2105

59,1

1/1 000

2510

70,5

Ivalon tulva-alueella sijaitsevien rakennusten määrät rakennustyypeittäin eri tulvan toistuvuuksilla
on esitetty liitteessä 1. Kaikkiaan Ivalon tulvariskialueen rajojen sisällä on yhteensä 2445 rakennusta. RHR-rekisterin mukaan puretut ja hylätyt rakennukset on suodatettu pois laskennoista, mutta tyhjillään olevat rakennukset on otettu mukaan.
Erittäin harvinaisessa (1/250a) tulvatilanteessa jää tulva-alueelle 1536 rakennusta. Niistä noin 680
rakennusta sijaitsee veden syvyysvyöhykkeellä 0-0,5 metriä. Vaikeasti evakuoitaviin rakennuksiin
kuuluvat rakennukset on listattu taulukossa 4. Vaikeasti evakuoitavia rakennuksia ovat Ivalon terveyskeskus, palvelutalo Koivikko, kehitysvammaisten toimintakeskus, ryhmäkoti Kaamosranta ja
kehitysvammaisten rivitalo sekä Ivalon päiväkoti sekä Ivalon ala-aste, Ivalon ryhmäperhepäiväkoti
Nâsti ja koltansaamen kielipesä.
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Taulukko 4. Rakennus- ja huoneistorekisterin vaikeasti evakuoitavat kohteet tulva-alueella skenaarioittain. (Ei sisällä skenaariossa tulvasuojellulle alueelle sijoittuvia pisteitä, eikä ränsistymisen
vuoksi hylättyjä pisteitä)
Käyttötarkoitus
1/20a
1/50a
1/100a 1/250a 1/1000a
tulva
tulva
tulva
tulva
tulva
1

Asuntolat yms.
2
Lasten päiväkodit
3
Muualla luokittelemattomat sos.toimen rak.
4

Muut terveydenhuoltorakennukset
5
Seura- ja kerhorakennukset yms.
6
Terveyskeskukset
7
Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

-

-

-

1
1
1

1
1
1

-

-

-

4
1
1
5

4
3
1
7

1) Asuntolat yms.

Vuoden 1994 rakennusluokituksen1 mukaan tähän luokkaan kuuluvat rakennukset, joita ei rakennusteknisesti voida lukea asuinrakennuksiin, eivät mm. sisällä varsinaisia asuntoja vaan yleensä
vain asuinhuoneita. Tällaisia voivat olla asuntolat, vanhusten palvelutalot, asuntolahotellit jne.. Kehitysvammaisten ryhmäkoti Kaamosranta (Kaamostie 15 A) on luokiteltu asuntolaksi. Kaamosrannassa on 10 vuokra-asuntoa ja yksi lomahoitohuone.
Lisäksi osoitteessa Rantatie 18 sijaitsee rivitaloksi luokiteltu kehitysvammaisten rivitalo, jossa on
5 itsenäiseen asumiseen tarkoitettua yksiötä ja 4 h+keittiö, jonka kunta on vuokrannut pienryhmäkodiksi ohjattua asumista tarvitseville kehitysvammaisille.2
2) Lasten päiväkodit

Ivalossa uhattuna on 50-paikkainen Ivalon päiväkoti (Eetuntie 1).
Taulukko 4 ei sisällä Ivalon ryhmäperhepäiväkoti Nástia3 (Kaamostie 8) ja koltansaamen kielipesää4 (Kinttupolku 2). Ko. kohteet kuuluvat rakennus ja huoneistorekisterissä muihin asuinkerrostaloihin.
Ivalon ryhmäperhepäiväkoti Násti on 11-paikkainen pohjoissaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti. Kohde on tulvasuojeltu 1/100a tulvatilanteeseen asti. Erittäin harvinaisilla tulvilla kohde kastuu.
Koltansaamen kielipesä on noin 10-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Rakennus kastuu 1/1000a
tulvalla. 1/250a tulvalla rakennus jää tulvan saartamaksi ja yleisimmillä tulvilla kohde on tulvasuojeltu.
3) Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset

Rakennusluokituksen mukaan tähän luokkaan kuuluvat suojatyörakennukset, harjaantumiskoulut,
vammaisten ja vanhusten palvelukeskukset, päihdehuollon rakennukset yms.. Ivalossa tähän luokkaan kuuluu kohde osoitteessa Metsäpolku 4. Kohteesta ei ole tarkempaa tietoa.
4) Muut terveydenhuoltorakennukset

Tähän luokkaan kuuluu rakennusluokituksen mukaan terveys- ja mielenterveysasemat, eläinsai1

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/index.html
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/laitoshoito-ja-asumispalvelut.html
3
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/paivahoito2/palvelut.html
4
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/paivahoito2/palvelut.html
2
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raalat, pieneläinklinikat, laboratorio- ja tutkimusrakennukset. Ivalossa tähän luokkaan kuuluvat
Vanhusten palvelukoti (Ruskatie 19), Inarin kunnan eläinlääkäri (Latutie 1) ja entinen kätilön talo
Ivalon terveyskeskuksen läheisyydessä. Lisäksi RHR-rekisterissä on merkitty tähän luokkaan kuuluva piste osoitteeseen Rantatie 20, ko. osoitteessa ei kuitenkaan ole rakennusta.
5) Seura- ja kerhorakennukset yms.

Tähän luokkaan kuuluvat seurain-, kerho-, nuoriso-, ylioppilas- ja osakuntatalot yms.. Ivalossa Palvelukeskus Koivikko (Sairaalantie 7-9) kuuluu tähän luokkaan. Palvelukeskus on uhattuna
1/1000a tulvatilanteessa, 1/250a tulvalla kohde jää veden saartamaksi. Inarin vanhusten- ja eläkeläisten tuki ry:n omistamassa palvelutalossa on 16 vuokra-asuntoa ja 10-paikkainen dementiakoti.
Lisäksi on uhattuna Ivalon työväentalo (Yhdystie 16) ja Ivalonlaakson rauhanyhdistys ry (Koppelontie 23).
6) Terveyskeskukset

Uhattuna on Ivalon terveyskeskus (Sairaalantie 20). Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 37
vuodepaikkaa, joista n. 22 paikkaa on pitkäaikaisen laitoshuollon käytössä.
7) Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

Tähän luokkaan kuuluvat peruskoulut ja lukiot sekä vammaisten koulut ja muut yleissivistävää koulutusta antavat erityiskoulut. Ivalossa uhattuna ovat Ivalon lukio ja yläaste (Rantatie 10), Ivalon
ala-aste (2 RHR-pistettä), Kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulas (Ivalontie 6), Elinkeinoyhtiö Inlike Oy sekä rakennukset Rantatiellä ja Mukkavuopajantiellä. Rantatiellä on sijainnut aiemmin
Ivalon yläaste, nyt rakennus on tyhjillään. Mukkavuopajantien kohteesta ei ole tietoa.
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3.3

Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen

Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yhteiskunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa. Ivalon taajaman alueella sähkönsiirrosta huolehtii Tunturiverkko Oy Kaukolämmön jakelu kuuluu Inergia Lämpö Oy:lle. Ivalon taajaman alueen vesihuollosta vastaa Inarin Lapin Vesi Oy.
Taulukko 5. Välttämättömyyspalveluiden riskikohteita eri tulvan toistuvuuksilla. Ei sisällä ko. skenaariolla tulvasuojellulla alueella olevia kohteita.
tulva
tulva
tulva
tulva
tulva
Riskikohde
1/20a
1/50a
1/100a
1/250a
1/1 000a
Maastotietokannan muuntajat
8
9
9
31
34
Tunturiverkon sähkön jakokaapit
25
25
Jätevedenpumppaamot
2
3
4
40
42
1
RHR yhdyskuntatekniikan rakennukset
1
1
1
4
5
2
RHR voimalaitosrakennukset
1
1
1
11
11
1) RHR yhdyskuntatekniikan rakennukset:

Yhdyskuntatekniikan rakennukset ovat vuoden 1994 rakennusluokituksen mukaan kaasu, vesi- ja jätehuollon rakennuksia, sekä
asuinrakennusten lämpökeskukset. Kaikissa skenaarioissa on
kohde Karilantiellä, joka on oletettavasti jäteveden pumppaamo.
Erittäin harvinaisilla tulvilla on uhattuna jätevedenpumppaamo
Leiritiellä (kuva oikealla), Ivalon kaukolämpölaitos (Metsätie 7) ja
Lapin ELY-keskuksen tukikohdassa oleva yhdyskuntatekniikan
rakennukseksi luokiteltu rakennus (Petsamontie 15). Kerran tuhannessa vuodessa toistuvalla tulvalla on lisäksi uhattuna kohde
Pikku-Petsamo, joka on oletettavasti jäteveden pumppaamo.
2) RHR voimalaitosrakennukset

Kuva 2. Leiritien kohde ©
Google street view

Voimalaitosrakennuksiin kuuluvat kohteet ovat vuoden 1994 rakennusluokituksen mukaan energiantuotanto- ja siirtorakennukste, lämpökeskukset, muuntamot ja voima-asemat. Kaikilla skenaarioilla on uhattuna kohde Valtaharjuntiellä. Erittäin harvinaisilla skenaarioilla on uhattuna kohteet Eenokintiellä, Jalmarinpuistossa, Nillantiellä (kuva vasemmalla), Sairaalantiellä (2 kpl), Sivakkatiellä, Venevalkamantiellä, Mukkavuopajantiellä, Vävyniemessä ja Haravalantontiellä.
Kuva 3. Nillantien kohde ©
Google street view
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3.3.1

Lämmön tuotanto ja jakelu

Lämmönjakelutoiminnan piirissä Ivalon taajamassa on tällä hetkellä 63 asiakasta. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus on reilu 10 kilometriä. Ivalon lämpölaitos tuottaa lämpöenergiaa vuosittain n.
19 GWh.5
Ivalon lämpölaitos on suojattu 1/100a tulvatilanteeseen asti. Tätä harvinaisemmilla tulvilla lämpölaitos on vaarassa kastua. Keväällä tulva-aikana lämmönjakelu on pienentynyt ja lämmönjakelun
keskeytys aiheuttaa lähinnä lämpimän veden jakelun katkeamisen.

Kuva 4. Ivalon kaukolämpölaitos. © Google street view.

3.3.2

Sähkön tuotanto ja jakelu

Maastotietokannan johtoverkoston mukaan Ivalon taajaman tulvariskialueella on 54 muuntajaa,
joiden koko on vähintään 20 kv., näistä tulvauhanalaisia on 34 kpl (1/1000a tulvatilanne) (Taulukko
5). Maastotietokannan johtoverkoston muuntajista suurin osa sijaitsee pylväissä reilusti maanpinnan yläpuolella, joten on todennäköistä, että kaikki tulvavaara-alueella sijaitsevat maastotietokannassa esitetyt muuntamot eivät kastu.
Sähkönjakelukaappien kastuminen voi aiheuttaa
alueellisia sähkön jakelun häiriöitä. Toisaalta
sähkönjakeluverkostot on usein vahvasti silmukoituja, jolloin yhden jakokaapin kastuessa, voidaan sähköä toimittaa muiden jakokaappien
kautta. Ivalossa puistomuuntamot ovat suojattuna 1/100a tulvatilanteeseen asti (Taulukko 6).
Ivalossa puistomuuntamoita alkaa kastua, jos
tulva on harvinaisempi kuin kerran sadassa vuo- Kuva 5. Piiskuntien puistomuuntamo. Kuva:
google street view.
dessa toistuva tulva.
Ivalon sähköasema voi kastua erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Jos sähköasemalle pääsee
tulvavesi, on mahdollista, että sähköt katkeavat koko Ylä-Lapin alueelta. Sähköaseman ympärille
on rakennettu vuonna 2011 tulvapenger, jonka harjakorkeus on N60 +123,00 - 123,55 m. Tie sähköasemalle on korkeudella N60+123,10 m. Tulvaveden korkeus aseman kohdalla 1/250a tulvalla on
N60 +123,02 – 123,4 m.

5

http://www.inergia.fi/fi/index.php?os=4
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Taulukko 6. Tulvavaara-alueella olevat puistomuuntamot.
Symboli
Nimi
Vaarassa
riskikartalla
alkaen
Puistomuuntamo Jalmarinpuisto
1/20a
Puistomuuntamo Kaamospolku
1/20a
Puistomuuntamo Kolpakontie
1/20a
Puistomuuntamo Koulupolku
1/20a
Puistomuuntamo Mukkavuopajantie
1/20a
Puistomuuntamo Nellimintie
1/20a
Puistomuuntamo Piiskuntie
1/20a
Puistomuuntamo Sairaalantie
1/20a
Puistomuuntamo Sivakkatie
1/20a
Puistomuuntamo Vasantie
1/20a
Puistomuuntamo Venevalkamantie
1/20a
Puistomuuntamo Haravalantontie
1/50a
Puistomuuntamo Näverniemi
1/50a
Puistomuuntamo Rantatie
1/50a
Puistomuuntamo Yhdystie
1/50a
Puistomuuntamo Eenokintie
1/100a
Puistomuuntamo Pirkantie
1/100a
Puistomuuntamo Kinttupolku
1/100a
Puistomuuntamo Näverniementie
1/100a
Puistomuuntamo Rantatie etelä
1/100a
Puistomuuntamo hotelli Ivalo
1/250a
Puistomuuntamo Nillantie
1/250a
Puistomuuntamo Rakovalkeantie
1/250a
Puistomuuntamo Ruskatie
1/250a
Puistomuuntamo Valtaharjuntie
1/250a

3.3.3

Huomio
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti
tulvasuojeltu 1/100a tulvaan asti

Vesihuoltoverkosto

Taulukko 7. Välttämättömyyspalveluiden riskikohteita eri tulvan toistuvuuksilla. Ei sisällä ko. skenaariolla tulvasuojellulla alueella olevia kohteita.
Riskikohde
Jätevedenpumppaamot

tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

2

3

4

40

42

1/20a: Kerttuojantie ja Puhakantie
1/50a: Kerttuojantie, Puhakantie, Karilantie
1/100a: Kerttuojantie, Puhakantie, Karilantie, Lentokentäntie
Tulvavaara-alueella ei ole vedenottamoita. Vesijohtoverkostolle tulva ei aiheuta ongelmia, sillä vesijohtoverkosto sijaitsee maan alla ja putkisto on vesitiivis.
Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) lähes koko jätevesiverkosto on tulvan alla ja tulvat aiheuttavat ongelmia jätevesiverkoston toiminnalle. Viemäriverkoston toiminnan keskeytyessä jätevesiä ei
saada paineviemäriputkistoon, jolloin suurin osa talouksien jätevesistä pääsee luontoon puhdistamattomina ja voivat purkautua myös taloihin sisälle.
Ivalon alueella on yhteensä reilut 70 pumppaamoa ja 51 kilometriä jätevesiputkistoa. Erittäin harvinaisella tulvalla kastuu 40 pumppaamoa ja 35 kilometriä jätevesiputkistoa jää tulvan alle. Suurtulvan aikana koko viemäriverkoston toiminta keskeytyy ainakin keskustan alueella ja Näverniemessä, jossa pumppaamoiden toiminta joudutaan keskeyttämään.
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Harvinaisella tulvalla (1/100a) tulvan alla on kaksi pumppaamoa Teponmäen alueella ja 2 pumppaamoa Huuhkajan alueella. Lisäksi kaksi pumppaamoa on lähellä tulva-aluetta, jolloin niidenkin
toiminta voi keskeytyä.
Vuosien 2000 ja 2005 tulvissa jouduttiin sulkemaan Näverniemen ja Puhakantien pumppaamot,
jolloin yhteensä 44 talouden jätevedet valuivat maastoon 3-4 päivän ajan.6

Kuva 6. Tuulentien jätevedenpumppaamo.

Kuva 7. Ivalontien (Nieminen) jätevedenpumppaamo.

Kuva 8. Ilvestien jätevedenpumppaamo.

6

lähde: Inarin Lapin vesi
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3.3.4

Liikenneverkosto

Tierakenne voi vaurioitua vedenpaineen vaikutuksesta, vaikka vesi ei vielä nousisi tien yli. Tierakenteissa ei ole veden kulkeutumista estävää kerrosta, joten tiepenger läpäisee helposti vettä sulana ollessaan. Jos tiepenkereen toisella puolella on vettä selvästi enemmän kuin toisella puolella,
kohdistuu tierakenteeseen voimakas vedenpaine. Tällöin on riski, että vesi löytää tiensä rakenteen
läpi ja tie voi vaurioitua tai sortua. (Leskinen 2013)
Tulvauhatuimmat yleiset tiet ovat Koppelontie ja Rovaniementie (Kuva 9). Taulukossa 7 on esitetty
skenaarioittain tulvauhattujen yleisten teiden pituuksia eri tulvan syvyysvyöhykkeillä. Yleisemmillä
tulvilla ja vielä harvinaisellakin tulvalla katkeavat tieosuudet ovat melko lyhyitä ja sijaitsevat pääosin syvyysvyöhykkeellä 0-0,5 m, joten on mahdollista, että ko. tieosuudet pysyvät liikennöitävässä
kunnossa. Kaduiksi luokitelluista teistä merkittävimmät uhattuna olevat tiet ovat terveyskeskukselle
johtavat tiet mm. Sairaalantie ja Rantatie.
Koppelontie ja Lentokentäntie ovat kastuneet vuoden 2005 tulvassa, jonka jälkeen teitä on korotettu. Korotukset pitäisi olla huomioitu maanpinnan korkeusmallissa.

Kuva 9. Ivalon tulvariskialueen tulvauhatut yleiset tiet 1/100a, 1/250a ja 1/1000a tulvatilanteissa.
Yleiset ja melko harvinaiset vesistötulvat (1/20a ja 1/50a)

1/20a ja 1/50a vesistötulvilla vesi nousee yleisistä teistä Koppelontielle ja Rovaniementielle.
Harvinainen vesistötulva (1/100a)

1/100a vesistötulvalla vesi nousee yleisistä teistä Koppelontien ja Rovaniementien lisäksi Lentokentäntielle.
Erittäin harvinaiset vesistötulvat (1/250a) ja (1/1000a)

1/250a ja 1/1000a tulvilla uhattuna ovat yleisistä teistä Ivalontie, Koppelontie, Leiritie, Lentokentäntie, Nellimintie, Petsamontie ja Rovaniementie.
Ivalon taajaman tulvariskikartoitus
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Taulukossa 7 on esitetty tulvavaara-alueella olevat yleiset tiet ja tieosuuksien pituudet metreinä eri
syvyysvyöhykkeillä. Metrimäärät on saatu leikkaamalla Digiroad aineisto tulva-alueella. Pituudet
ovat suuntaa antavia.
Taulukko 8. Tulvauhatut yleiset tiet ja katkeamiskohtien yhteispituus metreinä (m) skenaarioittain eri
syvyysvyöhykkeillä.
Syvyysvyöhyke
1/20 a
1/50a
1/100a
1/250a
1/1000a
Tien nimi
0 - 0.5 m (summa)
57
499
791
4705
3504
Ivalontie
1267
554
Koppelontie
57
159
221
1460
879
Leiritie
317
56
Lentokentäntie
56
551
347
Nellimintie
3
981
Petsamontie
895
396
Rovaniementie
340
515
212
290
0.5 - 1 m (summa)
42
2610
5126
Ivalontie
271
1174
Koppelontie
42
465
1323
Leiritie
244
327
Lentokentäntie
3
528
Petsamontie
1211
1554
Rovaniementie
417
221
1 - 2 m (summa)
389
1803
Ivalontie
197
Koppelontie
82
315
Leiritie
307
377
Petsamontie
527
Rovaniementie
387
2 - 3 m (summa)
28
157
Leiritie
24
157
Rovaniementie
4
Esimerkki: Koppelontiellä on 1/100a tulvatilanteessa yhteensä 221 m:n pituudelta vettä tiellä enintään 0,5 m,
yhteensä 465 m:n pituudelta vettä tiellä 0,5-1 m, yhteensä 82 m:n pituudelta vettä tiellä 1-2 m.

3.4

Taloudellisen toiminnan keskeytyminen

Ivalon taajaman tulvan peittämillä alueilla ei ole sellaista teollisuuden toimintaa (lääke- ja elintarviketeollisuus), joka olisi yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää.
3.4.1

Muu taloudellinen toiminta

Ivalossa tulva uhkaa joitakin liiketoiminnan kohteita (Taulukko 9), joille voi aiheutua taloudellisia
haittoja tulvista. Kohteet ovat pääasiassa uhattuna, kun tulvan toistuvuus on harvinaisempi kuin
kerran 100 vuodessa.
Taulukko 9. Ivalon tulva-alueella sijaitsevien liike- ja toimistorakennuksien määrät eri tulvan toistuvuuksilla.
Tyyppi
Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Muut myymälärakennukset
Toimistorakennukset
Ravintolat yms.

2

3

4
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tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

-

-

-

8

9

-

-

-

11

11

-

-

1

21

23

-

-

-

1

1
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1)Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset

Ivalossa uhattuna ovat kohteet osoitteissa Ivalontie, Ivalontie 12 ja 13, Petsamontie 5 ja 9, Peuratie
1, Ruskatie 2, Yhdystie ja Yhdystie 3.
2) Muut myymälärakennukset

Luokka sisältää myös kiinteät kioskit. Uhattuna ovat kohteet osoitteissa Inarintie 8,Ivalontie, Ivalontie 9 ja 13, Koppelontie, Leiritie 5, Petsamontie 2, Piiskuntie 5, Rovaniementie 20, Yhdystie ja
Yhdystie 10
3) Toimistorakennukset

Tähän luokkaan kuuluvat yksityiset ja julkiset toimisto- ja hallintorakennukset, pankit, vakuutuslaitokset. Ivalossa uhattuna on Porotila Magga (Yliriesto Ppa 2)
4) Ravintolat yms.

Ivalossa uhattuna on Pizzeria Deryan (Ivalontie 22)

3.5

Vahingollinen seuraus ympäristölle

Ympäristölle haitalliset aineet voivat kulkeutua tulvaveden mukana ja aiheuttaa haittaa luonnolle ja
erityisesti tärkeille elinympäristöille. Haitalliset aineet voivat pilata tai rehevöittää vesistöjä ja aiheuttaa maisemallisia haittoja.
Ivalon taajaman tulvavaara-alueella ympäristölle haitallisia kohteita ovat ABC automaattiasema,
Neste D Ivalo polttonesteiden jakeluasema, St 1 Oy ja Oy Teboil Ab Ivalo. Polttonesteen jakeluasemat kastuvat 1/250a tulvalla. Polttoaineet on sijoitettu maanalaisiin säiliöihin, jotka ovat vesitiiviitä. Käytännössä polttoainetta voi vapautua tulvaveteen, jos tulvavesi yltää säiliön ilmanottoaukon
korkeudelle. Ilmanottoaukko sijaitsee yleensä joitakin metrejä maan pintaa korkeammalla.
Lisäksi tulva-alueella on yksi maidontuotantotila, joka kastuu 1/250a tulvatoistuvuudella.

3.6

Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle

Tulvavaara-alueella sijaitsee yksi kiinteitä muinaisjäännös; kivikautinen asuinpaikka Niittyjänkä.
Muita kulttuuriperintökohteita ei sijaitse tulvavaara-alueella.
Kaavoissa suojeltuja rakennuksia ei ole tarkasteltu erikseen, lukuun ottamatta Ivalon terveyskeskuksen läheisyydessä kätilön taloa, joka tuli sattumalta esille. Kätilön talo on merkitty yleiskaavassa7 kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokkaaksi rakennukseksi, rakennusryhmäksi tai muuksi kohteeksi. Kaavasuositus liittyen kätilön taloon: Rakennuksia tai kohdetta ei tulisi ilman pakottavaa syytä purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että
niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kylämiljöön kannalta arvokas luonne turmeltuu. Kätilön talo
on toiminut kylmänä varastona ja se on erittäin heikkokuntoinen8

7
8

http://www.inari.fi/media/tiedostot2011/tekninen/kaavaselostus_ivalo_22062010.pdf
http://poytakirjat.inari.fi/kokous/20131594-15.HTM
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4 Johtopäätökset ja yhteenveto
Ivalossa säästytään suurimmilta tulvavahingoilta niin kauan kunnes tulvapenkereet sortuvat tai
ylittyvät. Tulvapenkereet on pääosin mitoitettu kestämään kerran sadassa vuodessa toistuva tulva.
Tulvapenkereiden ylittyessä tulvavahingot tulevat olemaan mittavat. Lähes koko Ivalon keskusta
jää tulvan alle. Tulvauhattujen rakennusten lukumäärä perustuu mallinnettuun tulvaveden korkeuteen ja laserkeilaamalla tuotetun maanpinnan korkeusmallin tietoihin. Korkeusmallista ei voi päätellä rakennusten sokkelien korkeuksia, eikä sitä onko rakennuksissa kellareita. Kastuvien rakennusten lukumäärät ovat siten suuntaa antavia. Karkeasti voi arvioida, että rakennukset tai osa rakennuksista, jotka sijaitsevat tulvavaarakartan syvyysvyöhykkeellä 0 – 0,5 m (Taulukko 10) ovat sellaisia rakennuksia, jotka todellisuudessa ei välttämättä kastu. Tarkempaan arviointiin tarvittaisiin tiedot rakennusten sokkelien korkeuksista sekä mahdollisista kellareista.
Taulukko 10. Yhteenveto tulvavaarassa olevien asukkaiden ja rakennusten lukumääristä
Tulvan toistuvuus

Asukkaiden määrä

Rakennusten lukumäärä

Rakennuksia syvyysvyöhykkeellä 0-0,5m

1/20

22

77

34

1/50

35

100

38

1/100

87

151

63

1/250

2105

1536

679

1/1 000

2509

1778

348

Tulvauhattuna olevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on esitetty taulukossa 11. Välttämättömyyspalveluihin liittyen merkittävimmät tulvariskikohteet ovat Ivalon lämpöasema ja Ivalon sähköasema.
Yleisistä teistä tulvauhatuimmat tiet ovat Koppelontie, Rovaniementie ja Lentokentäntie.
Taulukko 11. Ivalon tulvariskialueen vaikeasti evakuoitavat kohteet.









Ivalon terveyskeskus
Palvelukeskus Koivikko
Kehitysvammaisten ryhmäkoti Kaamosranta
Kehitysvammaisten rivitalo Rantatiellä
Ivalon päiväkoti
Ivalon ryhmäperhepäiväkoti Násti
Koltansaamen kielipesä
Ivalon ala-aste
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LIITE 1
Taulukko 12. Rakennus- ja huoneistorekisterin pisteet tulva-alueella skenaarioittain. (Ei sisällä skenaariossa tulvasuojellulle alueelle sijoittuvia pisteitä, eikä ränsistymisen vuoksi hylättyjä pisteitä)
Käyttötarkoitus
<Null>*

1/20a
tulva

1/50a
tulva

1/100a
tulva

1/250a
tulva

1/1000a
tulva

7

7

7

19

23

Ammatillisten oppilaitosten rakennukset

1

Asuntolat yms.

1

1

Elokuvateatterit

1

1

2

2

4

4

Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.

2

2

2

Hotellit yms.
Jäähallit

1

1

53

57

Kauppavarastot

2

2

Kirjastot ja arkistot

1

1

Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet

1

2

Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset

11

15

Lasten päiväkodit

1

1

Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset

8

9

Kahden asunnon talot

1

1

2

Luhtitalot
Muualla luokittelemattomat rakennukset

1
11

12

Muualla luokittelemattomat sos.toimen rak.

1

1

Muut asuinkerrostalot

9

12

Muut asuntolarakennukset

3

4

Muut liikenteen rakennukset

4

5

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset

2

3

Muut majoitusliikerakennukset

1

16

16

11

11

Muut teollisuuden tuotantorakennukset

3

3

Muut terveydenhuoltorakennukset

4

4

Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset

3

3

Muut varastorakennukset

35

39

Myymälähallit

6

6

5

6

1

1

60

67

15

16

Seura- ja kerhorakennukset yms.

1

3

Seurakuntatalot

1

2

1

6

2

Muut myymälärakennukset

Navetat, sikalat, kanalat yms.

5

2

1

8

1

Ravintolat yms.
Rivitalot
Saunarakennukset

Talousrakennukset

4

21

5

31

6

438

501

Teollisuus- ja pienteollisuustalot

6

7

Teollisuushallit

1

1

Teollisuusvarastot

2

2

Terveyskeskukset

1

1

Toimistorakennukset

46

1

21

23

Vapaa-ajan asuinrakennukset

15

16

17

34

38

Voimalaitosrakennukset

1

1

1

11

11

2

4

34

38

Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet
Yhden asunnon talot

18

25

53

683

809

Yhdyskuntatekniikan rakennukset

1

1

1

4

5

5

7

1536

1778

Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
Kaikki yhteensä

77

100

151

* käyttötarkoitus <Null> tarkoittaa, että RHR-rekisterissä on piste, mutta sille ei ole määritetty käyttötarkoitusta.

Ivalon tulvariskikartta 1/20a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/20a vesistötulvalla

0.5...1 m
1...2 m

Terveydenhuoltorakennus

2...3 m

Vaikeasti evakuoitava rakennus

yli 3 m

Päiväkoti

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Paloasema

vesistö

Oppilaitos
Tietoliikenne
Energiantuotanto ja -siirto
Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös
Suojeltu rakennus
Kulttuuriympäristö
Maailmanperintö
Polttoaine/kemikaalivarasto
Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo
Teollisuus
Eläinsuoja
Jätteenkäsittely
Kalankasvatus
Vesimuodostuma
Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo
Maantie/pääkatu
Raideliikenne
Lentoasema
Satama
Pilaantunut maa-alue
Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella vesistötulva 1_20a
yli 60 hlö
10-60 hlö
alle 10 hlö

2,00

0

2,00 km

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_20a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 20a (5 %), vesisyvyys
tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Mittakaava A3-tulosteessa

1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä
alle 0.5 m

Ivalon tulvariskikartta 1/50a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/50a vesistötulvalla

0.5...1 m
1...2 m

Terveydenhuoltorakennus

2...3 m

Vaikeasti evakuoitava rakennus

yli 3 m

Päiväkoti

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Paloasema

vesistö

Oppilaitos
Tietoliikenne
Energiantuotanto ja -siirto
Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös
Suojeltu rakennus
Kulttuuriympäristö
Maailmanperintö
Polttoaine/kemikaalivarasto
Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo
Teollisuus
Eläinsuoja
Jätteenkäsittely
Kalankasvatus
Vesimuodostuma
Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo
Maantie/pääkatu
Raideliikenne
Lentoasema
Satama
Pilaantunut maa-alue
Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella vesistötulva 1_50a
yli 60 hlö
10-60 hlö
alle 10 hlö

2,00

0

2,00 km

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_50a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 50a (2 %), vesisyvyys
tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Mittakaava A3-tulosteessa

1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä
alle 0.5 m

Ivalon tulvariskikartta 1/100a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/100a vesistötulvalla

0.5...1 m
1...2 m

Terveydenhuoltorakennus

2...3 m

Vaikeasti evakuoitava rakennus

yli 3 m

Päiväkoti

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Paloasema

vesistö

Oppilaitos
Tietoliikenne
Energiantuotanto ja -siirto
Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös
Suojeltu rakennus
Kulttuuriympäristö
Maailmanperintö
Polttoaine/kemikaalivarasto
Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo
Teollisuus
Eläinsuoja
Jätteenkäsittely
Kalankasvatus
Vesimuodostuma
Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo
Maantie/pääkatu
Raideliikenne
Lentoasema
Satama
Pilaantunut maa-alue
Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella vesistötulva 1_100a
yli 60 hlö
10-60 hlö
alle 10 hlö

2,00

0

2,00 km

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_100a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 100a (1 %), vesisyvyys
tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Mittakaava A3-tulosteessa

1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML
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tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä
alle 0.5 m

Ivalon tulvariskikartta 1/250a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/250a vesistötulvalla

0.5...1 m
1...2 m

Terveydenhuoltorakennus

2...3 m

Vaikeasti evakuoitava rakennus

yli 3 m

Päiväkoti

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Paloasema

vesistö

Oppilaitos
Tietoliikenne
Energiantuotanto ja -siirto
Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös
Suojeltu rakennus
Kulttuuriympäristö
Maailmanperintö
Polttoaine/kemikaalivarasto
Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo
Teollisuus
Eläinsuoja
Jätteenkäsittely
Kalankasvatus
Vesimuodostuma
Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo
Maantie/pääkatu
Raideliikenne
Lentoasema
Satama
Pilaantunut maa-alue
Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella vesistötulva 1_250a
yli 60 hlö
10-60 hlö
alle 10 hlö

2,00

0

2,00 km

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_250a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 250a (0,4 %), vesisyvyys
tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Mittakaava A3-tulosteessa

1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML
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tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä
alle 0.5 m

Ivalon tulvariskikartta 1/1000a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/1000a vesistötulvalla

0.5...1 m
1...2 m

Terveydenhuoltorakennus

2...3 m

Vaikeasti evakuoitava rakennus

yli 3 m

Päiväkoti

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Paloasema

vesistö

Oppilaitos
Tietoliikenne
Energiantuotanto ja -siirto
Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös
Suojeltu rakennus
Kulttuuriympäristö
Maailmanperintö
Polttoaine/kemikaalivarasto
Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo
Teollisuus
Eläinsuoja
Jätteenkäsittely
Kalankasvatus
Vesimuodostuma
Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo
Maantie/pääkatu
Raideliikenne
Lentoasema
Satama
Pilaantunut maa-alue
Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella vesistötulva 1_1000a
yli 60 hlö
10-60 hlö
alle 10 hlö

2,00

0

2,00 km

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_1000a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 1000a (0,1 %), vesisyvyys
tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Mittakaava A3-tulosteessa

1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML
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tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä
alle 0.5 m

