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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

Kuivajoen vesistöalue kuuluu pienimpiin Perämerelle laskeviin päävesistöalueisiin. Se sijaitsee Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella Iijoen ja Olhavanjoen vesistöalueiden pohjoispuolella (kuva 2-1).
Vesistöalueen alaosa sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Iin kunnassa ja yläosa Lapissa Ranuan kunnassa (kuva 2-2).

Kuva 2-1. Kuivajoen vesistön sijainti Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella (© SYKE; hallinnolliset rajat © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)

Kuva 2-2. Kuivajoen vesistöalue ja alueen kuntarajat (© SYKE; hallinnolliset rajat © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)

Kuivajoen vesistöalue on laajuudeltaan 1 356 km2 ja sen järvisyysprosentti on 2,72 (Ekholm 1993).
Alaosan pääuoma Kuivajoki saa alkunsa Oijärvestä. Sen kokonaispituus on 49 km ja putouskorkeus
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noin 90 m. Yläosalla pääuomana on Oijärveen laskeva Kivijoki, joka saa alkuna Kivijärvestä ja
jonka kokonaispituus on 58 km ja putouskorkeus noin 51 m. Merkittävimmistä sivujoista Kuivajokeen laskee Hamarinjoki ja Luujoki sekä Kivijokeen Nuupasjoki ja Heinijoki (taulukko 1). Oijärven
ja Kivijärven lisäksi Kuivajoen vesistössä on 3 järveä, joiden pinta-ala on yli 90 ha (taulukko 2).
Taulukko 1. Temmesjoen vesistön suurimmat joet
Pituus
[km]
49
58
27
16
16
12

Nimi
Kuivajoki
Kivijoki
Hamarinjoki
Luujoki
Nuupasjoki
Heinijoki

Valuma-alueen
pinta-ala [km2]
1356
569
192
127
60
47

Taulukko 2. Temmesjoen vesistön suurimmat järvet
Nimi
Pinta-ala [ha]
Oijärvi
Särkijärvi
Keväjärvi
Kivijärvi
Hamarinjärvi

Putouskorkeus
[m]
90
51
24
48
30
22

Kunta

2067
212
185
98
94

Ii
Ii
Ii, Ranua
Ranua
Ii, Ranua

Kuivaniemen taajamaa lukuun ottamatta asutus on nauhamaista jokivarsiasutusta ja keskittyy Kuivajoen varrelle. Joitakin Ranuan taajaman latva-alueita sijaitsee vesistöalueen rajalla.
2.1. Hydrologia
Kuivajoen vesistöalue jakautuu seitsemään 100 - 300 km2 suuruiseen valuma-alueeseen (kuva 2-3),
joista kukin jakautuu pienempiin osa-alueisiin (Ekholm 1993). Vesistöalueella on tällä hetkellä käytössä yksi virtaaman ja 3 vedenkorkeuden mittausasemaa, joista vanhin on 1954 käyttöön otettu
Oijärven asema (taulukko 3). Vuonna 1979 käytöstä poisotettu Kuivaniemen asema on sitäkin vanhempi (1912).
Taulukko 3. Hydrologinen havaintoverkko Kiiminkijoen vesistöalueella.
a) Vedenkorkeusasemat (N60+m)
Paikka
Käyttöönotto

MW1)

HW1)

NW1)

MHW1)

MNW1)

6300100 Oijärvi
6300101 Kivijoki2)
6300210 Ravaska

1.1.1954
5.11.2005
1.1.1965

89,9
105,3
27,4

92,2
107,8
29,9

89,2
105,0
26,7

91,1
106,7
29,1

89,6
105,1
27,0

b) Virtaama-asemat (m3/s)
Paikka
Käyttöönotto

MQ1)

HQ1)

NQ1)

MHQ1)

MNQ1)

6300210 Ravaska
1.1.1965
16,4
327
0,45
183
1,91
1)
Havaintoarvot käyttöönotosta vuoden 2009 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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Kuva 2-3. Kuivajoen vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet (© SYKE)

Kuivajoen vesistön alueella ei ole sadannan tai lumen vesiarvojen mittausta, mutta suureita voidaan
kuvailla Kemijoen Isohaaran ja Iijoen Raasakan mittausasemien avulla. Vuosien 1975 - 2008 havaintojen perusteella sadanta vaihtelee keskimäärin välillä 544 mm - 625 mm vuodessa ja lumen
suurin vesiarvo on keskimäärin 173 mm. Vesistöalueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat sadannan ja
lumen vesiarvojen lisäksi lämpötilan muuttuminen keväisin ja vesistöalueen ominaisuudet. Pieni
koko lisää valunnan nopeutta, mutta pitkähkön muotoisella alueella vesi kerääntyy hitaammin kuin
pyöreähköllä. Kuivajoen vesistön virtaamien vaihtelua tasoittaa merkittävästi Oijärvi ja sen säännöstely. Muutoin järvien määrä on vähäinen ja niiden koko on pieni. Vesistöalue on alaosaltaan
hyvin alavaa ja Oijärven koillispuolella korkeuserot ovat huomattavasti suurempia. Korkein kohta
sijaitsee Honkivaarassa lähes 200 metrin korkeudessa.

Kuva 2-4. Korkeussuhteet (© SYKE; korkeustieto © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08)
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2.2. Maankäyttö
Kuivajoen maankäytöstä suurin osa on metsä- ja suomaata. Turvetuotantoalueet kattavat 2,4 % vesistöalueen pinta-alasta, mikä on erittäin merkittävää valtakunnallisesti. Asutus ja maatalouden alueet keskittyvät pääasiassa Kuivajoen ja Oijärven rannoille.
Taulukko 4. Maankäyttö Kuivajoen vesistöalueella (Corine 2000)
Maankäyttöluokka
Rakennetut alueet
Maatalousalueet
Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
Kosteikot ja avoimet suot
Vesialueet

Pinta-ala [ha]

%

1 294
2 797
91 133
36 153
4 247

1,0 %
2,1 %
67,2 %
26,7 %
3,1 %

Kuva 2-5. Corine-aineiston mukainen maankäyttö (© SYKE; maankäyttö © (osittain © Metla, MMM, MML,
VRK))

Vesistöalueella asuu noin 1 500 asukasta, joista 1 000 asuu Kuivaniemen taajamassa ja sen lähikylissä. Vakituinen asutus keskittyy käytännössä Kuivajoen alaosalle, kun taas loma-asutus jakautuu
koko Kuivajoen varrelle ja Oijärven ympäristöön. Vesistöalueen väestömäärän kehittymistä voidaan
tarkastella Kuivaniemen taajaman asutuksen kehittymisen avulla. Kuivaniemen taajamassa väestönmäärä on pysynyt 1980-luvulta saakka melko tasaisena vaihdellen 1 000 asukkaan molemmin
puolin. Väestön määrä on kuitenkin vähentynyt jonkin verran 1990-luvun puolivälistä alkaen (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä).
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Kuva 2-6. Vuoden 2007 mukainen yhdyskuntarakenne (© SYKE)

Tulvariskien hallinnan kannalta kaavoituksen ja muun alueellisen maankäyttösuunnittelun vaikutukset koskevat asutusta, elinkeinoa ja muuta rakennettua ympäristöä, mutta lisäksi ne koskevat
luonnonsuojelualueita ja suojeltuja kohteita. Kuivajoen vesistön maankäytön strateginen suunnittelu
perustuu Kuivajoella, Oijärvellä sekä Kivijoen alaosalla Pohjois-Pohjanmaan maankuntakaavaan ja
Kivijoen yläosalla Rovaniemen maakuntakaavaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Kuivaniemen alue osoitetaan maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Rovaniemen maakuntakaavassa
mainitaan turvetuotantoalueita sekä lentoliikenteen alue Kivijärven pohjoispuolella. Strategisen
suunnittelun lisäksi maankäyttöä ohjaa yleis- ja asemakaavoitus. Huhtikuussa 2010 oli voimassa
Oijärven yleiskaava.

Kuva 2-7. Maankäytön suunnittelu ja yleiskaavoitetut alueet (© SYKE, ELY-keskukset)
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2.3. Kulttuuriperintö ja suojelualueet
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita tai -alueita on vesistöalueella
4 (Museovirasto 2010):
- Nuupasjärven talo, Ranua
- Haltun pyrämidikattoinen navetta, Ii
- Pohjanmaan rantatie, Hattulantie-Vanhatie
- Pohjanmaan rantatie, Onkalonperäntie
Natura 2000 -verkkoon kuuluu 10 aluetta, joista Litokairaa nähdään vesienhoidon suunnittelun kannalta merkittävänä veden tilan ylläpidon tai parantamisen kannalta (Leikola ym. 2006). Koko vesistöalue on koskiensuojelulain (23.1.1987/35) mukaan suojeltu kokonaan voimalaitosrakentamiselta.
2.4. Tulvasuojelu ja tulvariskien hallintakeinot
Oijärven säännöstelyn avulla pyritään varastoimaan keväisiä lumen sulamisvesiä ja siten pienentää
tulvavirtaamaa. Oijärven säännöstely aloitettiin vuonna 1955 ja säännöstelytilavuus on yhteensä 19
milj. m3. Säännöstelykäytäntö on muuttunut useita kertoja ja nykyinen lupa on tullut voimaan
vuonna 2000. Säännöstelyn lisäksi Kuivajokea on perattu jonkin verran uiton tarpeisiin. Oijärveen
laskevalle Kivijoelle on laadittu tulvakanavasuunnitelma, jonka lupahakemus on saanut lainvoiman
vuonna 2008 (KHO 2252/1/08). Suunnitelman taustalla on jääpadoista aiheutuvat vahingot useille
kymmenille kiinteistöille.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksissa (Rantakokko 2002) tarkasteltiin Kivijoen Kevätkoskelle
toteutettavan pidätysalueen vaikutuksia Kivijoen suuosan tulvaongelmaan. Kun altaan varastointitilavuus olisi noin 35 milj. m3, pystyttiin leikkaamaan vuoden 1993 tulvavirtaamasta 20 m3 ja siten
hidastamaan tulvaa 3 vuorokaudella. Tällaisella varastointimäärällä olisi voitu välttyä vuoden 1993
jääpatojen aiheuttamilta vahingoilta. Kuivajoen vesistöalueella ei muutoin ole kartoitettu tulvanpidättämisalueiden sijaintia eikä ole arvioitu niiden potentiaalista määrää.

3.

Esiintyneet tulvat ja tulvavahingot

Oijärven säännöstelyn jälkeen ei Kuivajoella ole ollut tulvia, joista on aiheutunut huomattavia vahinkoja. Vuonna 1977 on havaittu virtaamaltaan suurin tulva, jolloin Ravaskan ja Kuivaniemen
mittausasemilla virtaama on ollut yli 300 m3/s. Kivijoella on laskennallisesti arvioitu vuoden 1993
Kivijoen huippuvirtaamaksi 189 m3/s. Tulva oli terävä, mikä aiheutti nopeaa jäiden lähtöä ja kasautumista. Karkeaa maastomallia ja vedenkorkeustietoa käyttäen voidaan arvioida, että nykyisin tällä
virtaamalla kastuisi 3 vakituista ja 8 vapaa-ajan asuinrakennusta. Kuivajoella on jääpatojen aiheuttamia tulvaongelmia joen alaosalla. Kuivaniemen kunta (nykyisin Iin kunta) on arvioinut tulvavahingot rakennuksille, kun on tarkasteltu vedenkorkeutta, joka on puoli metriä vuoden 1993 havaitun
vedenkorkeuden yläpuolella. Näin on arvioitu likimain vuosien 1987 ja 1990 tulvien vedenkorkeuksia, joista ei muutoin ole tarkempia havaintoja. Selvityksessä on todettu, että kastuvia rakennuksia
olisi yhteensä 65 (8 omakotitaloa, 29 loma-asuntoa ja 28 muuta rakennusta), mikä merkitsee lähes
350 000 €:n vahingot vuoden 1994 hintatasossa.
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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 kevättulvien pienenevän
Pohjois-Pohjanmaalla lumensadannan ja sitä kautta sulannan vähentymisen vuoksi. Sadannan on
kuitenkin todettu lisääntyvän, joten voidaan todeta, että virtaamat lisääntyvät muina vuodenaikoina.
Suurimmat tulvavirtaamat esiintyvät kuitenkin edelleen keväällä.
4.1. Paikkatietoaineistojen käyttö tulvariskialueiden tunnistamisessa
Tässä tarkastelussa on keskitytty Kuivaniemen taajamaan sekä Oijärven ympäristöön, missä mahdollisia riskikohteita voi olla. Tarkastelussa on arvioitu tulvariskejä kerran 1000 vuodessa toistuvalla tulvalla ja on käytetty kahta erilaista lähestymistapaa tulvariskialueiden tunnistamisessa: Oijärvellä tulvaa kuvaava järvivedenkorkeus ja Kuivajoen alaosalla joen kaltevuuskertoimeen sidottu
vedenkorkeus. Kyseessä on erittäin karkea tarkastelu, jolla pyritään arvioimaan suurimmat mahdolliset vahinkoalueet. Oijärvellä kerran 1000 vuodessa toistuvaksi tulvavedenkorkeudeksi on arvioitu
N60 + 92,83 m (säännöstelypadon hätä-HW). Kuivajoen alaosalla kerran 1 000 vuodessa toistuvaksi tulvavedenkorkeudeksi on arvioitu Ravaskan mittausasemalle N60 + 30,75 m ja jokisuulle N60 +
3,05 m. Maaston korkeutta kuvaa Maanmittauslaitoksen KM10-aineisto. Tiedoilla on laadittu tulva
peittävyyskartat Kuivaniemen taajamaan ja Oijärven ympäristöön (kuva 4-1).

Kuva 4-1. Karkean tason tulvan peittävyys (© SYKE; taustakartat © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa
L4659)

Arvioinnissa hyödynnetään ympäristöhallinnon ohjetta "Tulvariskien kartoittaminen" (Alho ym.
2008). Tarkkoja yhtenäisiä tietoja olemassa olevista riskikohteista ei ole valtakunnallisesti. Kappaleiden 4.2 - 4.6 tarkastelussa joudutaan turvautumaan rakennus- ja huoneistorekisterin vuoden 2008
tietoihin ja muihin rekisteritietoihin sekä kartta-aineistoihin, jolloin tiedot ovat osittain puutteelliset.
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Näissä tarkasteluissa ei ole arvioitu yksittäisten kohteiden tarkempaa tulvahaavoittuvuutta, vaan
arviossa on käytetty vain kohteen sijaintia ja sen sijoittumista laskennalliselle tulva-alueelle.
4.2. Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Karkealla tulva-alueella uhattuna on rakennus- ja huoneistorekisterin (2008) mukaan Kuivaniemellä
ja Oijärvellä yhteensä alle 50 vakituista asukasta. Uhattuna olevien rakennusten pinta-ala on Kuivaniemellä yhteensä 2 500 m2 ja Oijärvellä 7 500 m2 . Rakennus- ja huoneistorekisterin (2008) ja tilastokeskuksen (2008) tietojen perusteella voidaan arvioida, ettei karkealla tulva-alueella ole terveydenhoitolaitoksia, palvelutaloja, kouluja tai päiväkoteja.
Kivijoen alaosalla on useampana vuonna (mm. 1987, 1990 ja 1993) syntynyt vahinkoja yksityiselle
omaisuudelle sekä teille ja silloille jääpatojen aiheuttamista tulvista, etenkin sellaisina keväinä, kun
sulaminen ja siten virtaaman kasvu on ollut nopeaa (kts. kappale 3). Jos Kivijoen tulvasuojeluhanke
jää toteuttamatta, on syytä tarkastella tulvavaara-alueita maankäytön suunnittelun ja vahinkojen
vähentämistoimenpiteiden suunnittelun tarpeisiin.
4.3. 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. Rakennus- ja huoneistorekisterin (2008) ja Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tietojen perusteella voidaan arvioida, ettei karkealla tulva-alueella ole palo- ja pelastustoimen rakennuksia, tietoliikenteen rakennuksia, väestönsuojia eikä sähköverkon muuntoasemia. Karkealla tulva-alueella on joitakin muuntajia (väh. 20 kV) ja suurjännitelinjan pylväitä, joiden toimivuuden varmistaminen voi olla paikallisesti merkittävä. Tiestön osalta Kuivaniemellä ei teitä jää
karkealle tulva-alueelle, mutta siltapaikkojen riittävä korkeus on varmistettava. Oijärvellä uhattuina
ovat Närräharjuntie ja Yli-Iintie sekä järven poikki kulkeva Olhavantie.
4.4. Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Karkean tason tulva-alueella ei ole sellaista omaisuutta tai elinkeinotoimintaa, jonka toimivuus tulisi varmistaa kaikissa olosuhteissa.
4.5. Vahingollinen seuraus ympäristölle
Vesistöalueella ei ole IPPC-laitoksia, joihin kuuluvat kaikkein suurimmat teollisuus- ja energialaitokset. Muita Vahti-järjestelmän eli Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (2003) mukaisia kohteita on Kuivaniemen karkealla tulva-alueella yksi kalanperkaamo, kun taas Oijärvellä ei Vahtijärjestelmän mukaisia kohteita ole yhtään.
Tulva ei uhkaa vesistöalueen luonnonsuojelualueita ja niiden vesiluontoa.
4.6. Vahingollinen seuraus kulttuuriympäristölle
Valtakunnallisesti arvokkaista kulttuurikohteista mikään ei ole karkealla tulva-alueella.
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4.7. Vesistörakenteiden aiheuttama tulvauhka
Oijärven säännöstelypato voi aiheuttaa tulvauhkaa murtuessaan, mutta siitä ei ole merkittävää vaaraa alapuolella olevalle asutukselle tai omaisuudelle (Utriainen 2010).

5.

Tulvariskialueet

Näillä tarkastelluilla alueilla 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, joista aiheutuisi edellä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia. Kuitenkin maankäytön suunnittelun tueksi suositellaan tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimista Oijärvelle, Kuivaniemelle sekä Kivijoen alaosalle.
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