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Teknisten lyhenteiden selitykset
NQ =

pienin havaittu (tai arvioitu) virtaama

MNQ =

eri vuosien pienimpien havaittujen virtaaminen keskiarvo

MQ =

kaikkien virtaamahavaintojen keskiarvo

MHQ =

eri vuosien suurimpien havaittujen virtaamien keskiarvo

HQ =

suurin havaittu (tai arvioitu) virtaama

HQ1/100 =

laskennallinen keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva
tulvavirtaama

HQ1993 =

vuoden 1993 suurin virtaama

NW =

pienin havaittu (tai arvioitu) vedenkorkeus

MNW =

eri vuosien pienimpien havaittujen vedenkorkeuksien keskiarvo

MW =

kaikkien vedenkorkeushavaintojen keskiarvo

MHW =

eri vuosien suurimpien havaittujen vedenkorkeuksien keskiarvo

HW =

suurin havaittu (tai arvioitu) vedenkorkeus

HW 1/100 =

laskennallinen keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva
tulvavedenkorkeus

HW 1993 =

vuoden 1993 suurin vedenkorkeus

pl =

paalulukema, mittalinjan mitta 0-paalulta.

plv =

paaluväli. Tarkoittaa kahden ilmoitetun pl:n väliä.
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ROVANIEMEN ALUEEN TULVARISKIEN PIENENTÄMINEN KERRAN 100 VUODESSA TOISTUVASSA TULVATILANTEESSA
Rovaniemi

JOHDANTO
Tulvat ovat aiheuttaneet EU:n alueella suuria tuhoja viime vuosina. Niiden seurauksena on säädetty v. 2007 ns. tulvadirektiivi. Direktiivin mukaan vesistöalueille, joilla todetaan olevan merkittäviä tulvariskialueita, tulee tehdä koko vesistöaluetta koskeva tulvariskien hallintasuunnitelma vuoteen 2015 mennessä.
Pyrkimyksenä on vähentää tulvien johdosta ihmisten terveydelle ja hengelle,
ympäristölle, kulttuuriperinnölle, taloudelliselle toiminnalle ja infrastruktuurille
aiheutuvia vahingollisia seurauksia. Tämä selvitys, ROVANIEMEN ALUEEN
TULVARISKIEN PIENENTÄMINEN KERRAN 100 VUODESSA TOISTUVASSA
TULVATILANTEESSA, auttaa jatkosuunnitelmien laadinnassa ja sen tarkoituksena on etsiä erilaisia keinoja, joilla voidaan hallita tulvariskejä sekä pohtia niiden toteutettavuutta Rovaniemen alueella.
Rovaniemen suunnittelualueella HQ1/100 tulvatilanteessa on tämän selvityksen
mukaan vaarassa kastua noin 550 omakoti-, rivi-, pienkerros- ja kerrostaloa sekä erityisrakennuksia.
Tulvat aiheuttavat vuosittain ongelmia rakennuksille, teollisuudelle sekä maa- ja
metsätaloudelle. Laajavaikutteisia suurtulvia esiintyy Suomessa erittäin harvoin.
Suurtulvatyöryhmän selvityksessä arvioitiin, että keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva aiheuttaisi Suomessa noin 550 miljoonan euron vahingot,
josta puolet kohdistuisi rakennuksille aiheutuvista vahingoista ja muu osuus teollisuudelle sekä maa- ja metsätaloudelle aiheutuvista vahingoista.
Tulva on sää- ja vesistöolosuhteista johtuva luontainen ilmiö. Siitä on haittaa
vain, jos ihminen ei ota sitä huomioon omissa toimissaan. Tulvariskin olemassaolon tiedostaminen ajoissa antaa monia mahdollisuuksia vähentää tulvista
aiheutuvia vahinkoja. Valuma-alueen maastonmuodot ja maankäyttö tulvaa
kasvattavine ja niitä pidättävine toimenpiteineen vaikuttavat siihen, millaisen
tulvan vaaran tietty sääilmiö aiheuttaa. Tulvan muodostumiseen vaikuttaa lisäksi itse jokivesistö siihen tehtyine teknisine ratkaisuineen. Tulvavahinkoja pystytään merkittävästi vähentämään suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle. Tämä on yleensä paras ja
edullisin keino vähentää tulvavahinkoja. Kustannuksia aiheutuu enemmän, jos
tulva-alueille jo sijoitettuja tai sijoitettavia rakennuksia tai toimintoja joudutaan
suojaamaan tulvilta, tai suojaamattomille rakennuksille aiheutuneita tulvavahinkoja joudutaan korjaamaan. Myös itse tulvatilanteessa organisaatioiden välisen
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yhteistyön toimivuus ja ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat ratkaisevasti tulvavahinkojen suuruuteen.
Lumensulamistulvia esiintyy vuosittain huhti-kesäkuussa kaikkialla maassamme. Erityisesti Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ne saattavat aiheuttaa vahinkojakin, vaikka eivät olisi edes kovin poikkeuksellisia. Etelä- ja Länsirannikon
vähäjärvisillä jokialueilla myös rankat sateet voivat aiheuttaa jokien vedenpintojen äkillisen nousun, kuten tapahtui Oravaisissa ja Vöyrillä kesällä 2004. Näiden
lisäksi rankat ukkossateet voivat aiheuttaa pienialaisia tulvia kaikkialla maassa.
Jos sellainen sade sattuu taajamaan, jossa on paljon vettä läpäisemätöntä
maanpintaa, esimerkiksi asfalttia, siitä voi aiheutua merkittäviäkin vahinkoja sadeveden tunkeutuessa muun muassa talojen kellareihin. Lisäksi Etelä- ja LänsiSuomen joissa esiintyy syksyisin ja leutoina talvina suppotulvia. Keväisin taas
jääpadot voivat lähinnä Länsi- ja Pohjois-Suomessa aiheuttaa suuriakin äkillisiä
vahinkoja.
Ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän ääri-ilmiöitä. Sademäärien on arvioitu
kasvavan ja toisaalta myös kuivakaudet pahenevat. Talvien lauhtuessa kevättulvat keskimäärin pienenevät ja aikaistuvat, koska lunta kertyy vähemmän ja se
sulaa aikaisemmin.
Suurtulvalla tarkoitetaan tavanomaista suurempaa tulvaa ja eri yhteyksissä se
saa eri sisällön. Usein sillä tarkoitetaan sellaista tulvaa, joka ylittää tarkastellun
alueen tulvasuojelutöissä käytetyn mitoitustason. Todella harvinaista ja vaikutuksiltaan laajalle ulottuvaa tulvaa ei ole sattunut Suomessa sitten vuoden 1899
niin sanotun Valapaton tulvan. Tuolloin muun muassa Vuoksen, Kymijoen ja
Kokemäenjoen vesistöissä esiintyneen tulvan toistumisajaksi on arvioitu vähintään 250 vuotta. Paikallisesti muun muassa jääpadot ovat saattaneet nostaa
veden pinnan huomattavastikin korkeammalle kuin kerran 250 vuodessa toistuva tulva.
1970 - 1980 lukujen vaihteen suurten tulvavahinkojen jälkeen vuonna 1983 tuli
voimaan laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien tulvavahinkojen korvaamisesta. Korvaukset ovat enintään 80 % vahingoista. Käytännössä prosessi on
osoittautunut hitaaksi vahingon kärsijän kannalta. Valtion tulvakorvaukset poistuvat kokonaan vuonna 2014 ja tilalle tulevat vakuutukset.
Rovaniemi on Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa, joten se on erityisen
tulvaherkkää aluetta, jos jokien tulvahuiput sattuvat yhtä aikaa. Tilannetta pahentaa se, että Rovaniemen taajama-alueella tiheä asutus ulottuu laajalti aivan
jokiäyräälle.
Rovaniemen alueen tulvasuojeluun liittyen on laadittu useita selvityksiä, joista
tuoreimpia ovat:
-Rovaniemen taajama-alueen tulvien aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen
yleissuunnitelma, Lap-2007-V-2
- Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartta (2009)
- Kemijoen monitoimialtaiden vaikutus tulviin Rovaniemellä ja Kemijärvellä (SYKE 2012)
- TULVARISKIEN HALLINNAN SUUNNITTELUN MONITAVOITEARVIOINTI Rovaniemen pilottihanke (2012)
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-Rovaniemn kaupungin tulvasuojeluperkaukset (Kemijoki Aquatic Technology
Oy, 2007)
-Kemijoen ruoppaus, Rovaniemi (Lapin Ely-keskus, 2011)
Näistä selvityksistä on lainattu osia tähän selvitykseen.
Tämän selvityksen tarkoituksena on laatia suunnitelma, jonka pohjalta voidaan
tehdä periaatteelliset ratkaisut Rovaniemen alueen tulvasuojelutoimenpiteistä ja
siten laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat, joilla vähennetään tulvien aiheuttamia vahinkoja ja haittoja rakennuksille, tiestölle ja kunnallistekniikalle.
Selvityksessä vertaillaan mm. eri tulvasuojeluvaihtoehtojen soveltuvuuksia Rovaniemen taajama-alueella. Tässä selvityksessä ei tarkastella yläpuolisen valuma-alueen toimenpiteitä, kuten mahdollisia tulvavarastoaltaita.
Suunnittelua on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut edustajat Rovaniemen kaupungista ja Lapin ELY-keskuksesta.

1. TAUSTA-AINEISTO
1.1 Kemijoen vesistöalue
1.1.1 Vesistöalueen kuvaus
Suomen pisin joki Kemijoki saa alkunsa Tunturi-Lapista ja laskee Pohjanlahteen
Kemin kaupungin kohdalla. Sen pituus on Kitinen mukaan lukien 552 kilometriä.
Kemijoen vesistö on Suomen toiseksi suurin vesistöalue. Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on 51 127 km2. Siitä Suomen puolella on 49 467 km2, mikä on
noin 15 % koko maamme pinta-alasta. Järvisyys Kemijoen vesistöalueella on
tekoaltaat ja voimalaitosten patoaltaat mukaan lukien on 4,3 % (luonnontilassa
3,3 %).
Kemijoen vesistö on vähäjärvisenä erittäin tulvaherkkä, ja joen vesimäärän
vaihtelut eri vuoden aikoina ovat erittäin suuret. Tätä kuvastaa muuan muassa
se, että kuivina aikoina veden määrä saattaa olla vain 2 % joen kevättulvan aikaisesta virtaamasta.
Pelkosenniemen alapuolella Kemijoki muuttuu Kemijärveksi, joka on vesistön
suurin alkuperäinen järviallas. Kemijärven luusuasta mitattuna vesistöalueen
pinta-ala on jo 53 % koko vesistöalueesta. Rovaniemen kohdalla jokeen yhtyy
Ounasjoki. Sen pinta-ala käsittää 27 % Kemijoen koko vesistöalueesta. Rovaniemen kohdalla Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on jo 47 204 km2, mikä kattaa noin 92 % koko valuma-alueesta.
Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimantuotantoa varten erillislailla suojeltua
Ounasjokea ja koskiensuojelulain piiriin kuuluvaa Ylä-Kemijokea lukuun ottamatta.
Kemijoen pääuoma otettiin voimatalouskäyttöön vuonna 1948, kun Pohjolan
Voima Oy aloitti Isohaaran voimalaitoksen rakentamisen. Luiron ja Kitisen latvoille on rakennettu läntisen Euroopan suurimmat tekoaltaat Lokka ja Porttipah6

ta. Lokan voimala otettiin käyttöön vuonna 1967, ja tekojärven pinta-ala ylärajalla on 417 km2. Porttipahta otettiin käyttöön vuonna 1970, ja sen pinta-ala ylärajalla on 214 km2. Lokan tekojärvi on yhdistetty vuonna 1981 rakennetun Vuotson kanavan kautta Porttipahtaan ja molempien vedet johdetaan Kitisen kautta
Kemijokeen. Kitinen on täysin porrastettu käsittäen yhteensä 7 voimalaitosta.
Kitinen yhtyy Kemijokeen Pelkosenniemen pohjoispuolella.
Kemijoen vesistöalueen suurin luonnonjärvi on Kemijärvi, jonka pinta-ala on 230
km2. Kemijärven säännöstely on aloitettu vuonna 1965, ja säännöstely tapahtuu
järven luusuaan rakennetulla Seitakorvan voimalaitoksella. Kemijärven alapuolinen, noin 230 km pitkä Kemijoen pääuoma on lähes kokonaan porrastettu
voimalaitoskäyttöön aina Perämereen asti. Poikkeuksen muodostaa Vanttausja Valajaskosken laitosten väli, johon on suunnitteilla Sierilän voimalaitos.
1.1.2
•

Hydrologiset tiedot

Rovaniemi

Vedenkorkeus ja virtaamahavaintoja on Kemijoella Rovaniemen alueella suoritettu jatkuvasti vuodesta 1921 lähtien. Nykyiset valtakunnalliset havaintoasemat
sijaitsevat Valajaskoskella, Kirkonjyrhämässä ja Lainaalla (Ounaskoski ylä).
Kaikkien havaintopaikkojen jaksot eivät ole yhtenäisiä, vaan lyhyitä vuosijaksoja
puuttuu. Taulukkoon 1 on koottu hankealueen vedenkorkeus- ja virtaamamittapaikat.
Taulukko 1. Hankealueen vedenkorkeus- ja virtaamamittapaikat (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta).

Tunnus

Nimi

Ensimmäinen Viimeinen

Suure

havainto

havainto

6503910

Kirkonjyrhämä

Vedenkorkeus 1.1.1971

jatkuu

6503810

Ounaskoski ylä

Vedenkorkeus 17.4.2001

jatkuu

6503800

Ounaskoski, ylä

Vedenkorkeus 9.2.1935

28.2.1996

6504033

Valajaskoski, ala

Vedenkorkeus 1.1.1971

jatkuu

6504022

Valajaskoski, ylä

Vedenkorkeus 1.1.1971

jatkuu

6503800

Ounaskoski

Virtaama

1.1.1948

31.12.1960

6503900

Ounaskoski

Virtaama

1.1.1921

31.12.1947

6504050

Valajaskoski

Virtaama

1.12.1960

jatkuu

Taulukkoon 2 on koottu vedenkorkeushavaintojen havaintojaksot sekä havaintojaksojen minimi- ja maksimivedenkorkeudet.
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Taulukko 2. Valitut vedenkorkeuden havaintojaksot ja niiden minimi ja maksimiarvot (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta).

NW

HW

Tunnus

Nimi

Kork.järjestelmä Havaintojakso [cm] [cm]

6503910

Kirkonjyrhämä

N43 + cm

1971–2012

7328 7586

6503810

Ounaskoski ylä

N43 + cm

2003–2012

7205 7635

6503800

Ounaskoski, ylä

N60 + cm

1936–1996

7133 7742

6504022

Valajaskoski, ylä

N43 + cm

1971–2012

7050 7396

6504033

Valajaskoski, ala

N43 + cm

1971–2012

6202 6780

Taulukko 3. Valajaskosken virtaamat ja niitä vastaavat tulvavaarakarttojen vedenkorkeudet Kirkonjyrhämässä, Lainaalla ja Saaritupien kohdalla sekä vuosien 1973, 1981, 1993 ja 2012 tulvahavainnot (Oiva-tietojärjestelmä) samoilta paikoilta

Virtaama Vedenkorkeus (tulvavaarakartoista)
m3/s
Kirkonjyrhämä Lainas Saarituvat
N60+m
N60+m N60+m
HQ1/1000 6503
78,64
80,03
80,35
HQ1/250
5660
77,56
79,07
79,37
HQ1/100
5102
76,84
78,45
78,73
HQ1/50
4677
76,28
77,97
78,24
HQ1/20
4111
75,55
77,35
77,59
HQ1973
3979
76,00
77,42
HQ1981
3909
75,77
77,16
HQ1993
4207
75,88
77,32
77,86
HQ2012
3608
75,50
76,91

Kuva 1. Kirkonjyrhämän, Lainaan ja Saaritupien kohdan purkautumiskäyrät mitoitustulvilla
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• Padottavat kohteet Rovaniemen taajama-alueen kohdalla
Noin 16 km Rovaniemen keskustasta alavirtaan sijaitsee Valajaisen voimalaitos. Valajaisen ja Rovaniemen välisellä Kemijoen uomaosuudella on luontaisesti padottavia kohtia, joten suurilla virtaamilla Valajaisen juoksutuksella ei oleellisesti voida vaikuttaa Rovaniemen taajama-alueen tulvakorkeuksiin. Padottavia
kohtia ovat Pahtajan kapeikko, Ulakadun kohta, Kenraalimajan kohta ja Ounaskoski, joka virtaa koskena tulva-aikana. Padottavien uomakohtien ruoppauksesta on tehty alustavia selvityksiä, jota käsitellään tarkemmin tekstin kohdassa
5.1.4.

Kuva 2. Kemijoen tukkopaikat (mahdolliset perkauskohteet) sekä Puolentaipaleenkankaan kanava.

Tulvavaarakarttojen mukaan Valajaskosken yläveden ja Lainaan vedenkorkeusero on keskimäärin kerran 20 vuodessa sattuvalla tulvalla on noin 6,5 m, kerran 100 vuodessa sattuvalla tulvalla 5,8 m ja kerran 1000 vuodessa sattuvalla
tulvalla 5,4 m, vaikka muuna aikana väli on suvantoa. Keskimääräisellä tulvalla
kuten vuonana 1987 vastaava ero oli noin 4 m.
Kemijoki Oy omistaa 20.10.1960 käyttöön otetun Valajaskosken voimalaitoksen.
Yläaltaan ylin vedenkorkeus padolla on N43 + 74,00 metriä. Tulva-aikoina sovelletaan juoksutussääntöä Kirkonjyrhämän asteikolla; Korkeimman hallintooikeuden 9.5.1964 antaman päätöksen mukaan suurin sallittu padotuskorkeus
voimalaitoksen kohdalla on N43 + 74,00 metriä, mutta sitä on virtaaman suuruuden mukaan alennettava siten, että Ounaskosken alapuolella Kirkonjyrhämässä vedenpinta saa olla enintään korkeudella N43 + 74,00 metriä silloin, kun
luonnollinen virtaama Kirkonjyrhämän kohdalla on pienempi kuin 2 400 m3/s.
Virtaaman ollessa edellä mainittua suurempi saa vedenpinta Kirkonjyrhämässä
nousta luonnontilassa vallinneita tulvaveden korkeusarvoja noudattaen.
Tällä osuudella on ollut jääpatotulvia, joiden on arvioitu johtuvan suurelta osin
em. Valajaisen lupaehdon noudattamisesta. Kemijoen Valajaisen yläpuolinen
uomaosuus Pahtajalla on altis jääpadon muodostumiselle.
9

1.2 Kaavatilanne
Rovaniemen alueelle on laadittu oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat noin 25
kilometrin säteelle Rovaniemen keskustasta tiheimmin asutuille alueille. Nämä
alueet ovat Ounasjokivarren yleiskaava, Valtatie 4:n suunnan yleiskaava, Yläkemijoen yleiskaava, Ranuantien suunnan yleiskaava ja Alakemijoen yleiskaava.
Rovaniemen yleiskaava 2015 käsittää koko kaupungin hallinnollisen alueen
(ent. Rovaniemen kaupungin alue) ja sillä korvataan Ounasvaaran ja Mäntyvaaran vahvistetut osayleiskaavat. Yleiskaava on hyväksytty 7.10.2002 ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman 5.9.2004.
Kemi- ja Ounasjoen vesistöjen alimmat tulvien kannalta sallitut rakentamiskorkeudet on määrittänyt Lapin ELY-keskus. Korkeus on HQ1/100 laskennallisen
virtaaman mukainen vedenkorkeus, johon lisätään 0,5 m lisäkorkeus. Jos näin
saatu korkeus on joskus ylitetty (jääpato), otetaan tämä havainto määrääväksi
korkeudeksi alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä. Arvioiden ja ennusteiden kehittyessä alinta rakentamiskorkeutta on aina nostettu tarkennusten
myötä. Niinkin uudet suuret rakennuskokonaisuudet kuten Saarenkylän Citymarket ja Saarenkylän terveyskeskus, vaikka ovatkin selkeästi tulvavaaraalueella, on rakennettu silloisten alimpien rakentamiskorkeuksien mukaisesti.

Kuva 3. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista N43 –järjestelmässä

Rovaniemen kaupungissa voimassa olevien asemakaavojen lisäksi on voimassa entisen Rovaniemen maalaiskunnan alueella Saarenkylän asemakaava,
Muurolan asemakaava, Ylikylän asemakaava ja Pohtimolammen asemakaava.
Kuvassa 4 on esitetty Rovaniemen kaupungin asemakaavoitettu alue.
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Kuva 4. Rovaniemen taajama-alueen asemakaavoitettu alue.

1.3 Rovaniemen tulvat
Kevättulva on jokavuotinen ilmiö Kemijoessa. Vaikka suuruudeltaan hyvin poikkeavat tulvat toistuvat ja aiheuttavat vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle, vasta
vajaan sadan vuoden tulvatieto on kattavasti dokumentoitu. Nykyisin kevättulvan kehitystä ennustetaan vesistömalleilla melko luotettavasti. Tulvasuojelulla ja
tulvantorjuntatoimilla pyritään pienentämään vahinkoja.
Hydrologinen havainnointi Ounaskosken yläpuolella aloitettiin vuonna 1935.
Tason N60 + 77,00 m tulvat ylittivät vuosina 1943, 1966, 1967, 1973, 1981 sekä
1993. Hieman tason alapuolelle jäätiin vuosina 1953, 1955, 1959 ja 1977. Ennen Ounaskosken asteikkoa poikkeuksellisiksi tulvavuosiksi mainitaan eri lähteissä mm. vuodet 1719, 1738, 1741, 1791, 1807, 1859, 1866, 1868, 1905
(epävarma tieto), 1910, 1912 ja 1934.
Vuoden 1859 nk. Saulin tulva on suurin tulva. Sen korkeus Lainaalla oli noin
N60+79,4. Vuoden 1910 kevättulva lienee Kemijoen tunnetun historian kolmanneksi suurin tulva, jolloin vedenkorkeus Lainaalla oli noin N60+78,8. Seuraava
valokuva on Saarenkylän lossinrannasta.
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Kuvassa 5 on esitetty suurtuvien korkeuksia Jätkänkynttilän sillan kohdalla.

Kuva 5. Kuvattu 4.11.2011, jolloin vesipinta oli N60 + 74,17 metriä. Kuva: Juha-Petri Kämäräinen

Kevään 2012 kevättulva oli toistuvuudeltaan keskimäärin kerran 10 vuodessa
sattuva tulva. Edellinen suuri tulva oli vuonna 1993, jolloin toistuus oli noin
kerran 20…30 vuodessa sattuva tulva.
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1.4 Varautuminen tulviin
Eri tahojen vastuusta tulvaan varautumiseen on käsitelty mm. Pia Rotkon ja
Juha Aaltosen tekemässä esitteessä ”Tulviin voi varautua ennalta”. Sen mukaan:
”Asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan.
Pelastusviranomaisen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta.
•Tulvantorjuntatilanteen yleisjohto jos pelastustoimintaan osallistuu useamman
toimialan viranomaisia sekä kokonaiskuvan muodostaminen.
•Kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim. tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikaisten penkereiden
ja patojen teko).
•Yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai penkereiden katkaisut).
ELY-keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta, tulviin varautuminen
ennen tulvia sekä vesistön käytön valvonta.
•Vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen
•Ennakkotorjuntatoimenpiteet (esim. jäänsahaus, hiekoitukset, säännöstelyn
ohjaus)
•Asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville
yhteisöille tai yksityisille seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko ja vesien johtaminen tilapäisille alueille ja
uomiin.
Kunnan vastuulla on suojella omia rakenteita ja toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisia tulvasuojelussa.
•Kunnan rakenteiden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja
tietoliikenneyhteyksien suojeleminen.
•Esim. evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen.
•Työvoiman ja kaluston luovuttaminen tarvittaessa pelastusviranomaisen käyttöön.”
Kemijoen vesistöstä on laadittu tulvatorjunnan toimintasuunnitelma (Kemijoen
vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma 2004).
Rovaniemen kaupungin omistamissa kiinteistöissä toimitaan mahdollisen tulvatilanteen sattuessa rakennusten pelastussuunnitelmien mukaisesti. Saarenkylän
terveyskeskussairaalaan on tehty evakuointisuunnitelma. Lisäksi Rovaniemen
kaupungilla on erilliset työohjeet tulvakohteista, joissa määrätyn vedenkorkeuden mukaisesti tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yksityisen omaisuuden
suojaaminen ei kuulu kaupungille eikä muille viranomaisille, vaan kiinteistöjen
omistajat vastaavat itse omaisuutensa turvaamisesta. Rovaniemen kaupunki on
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt suojaamaan myös yksityisomaisuutta tulvatilanteissa.
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman Tulvariskityöryhmän raportin (2010),
liitteen 2 mukainen tehtävien vastuunjako tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä
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alueellisen ELY-keskuksen, pelastustoimen ja muiden tahojen on esitetty. taulukossa 4
Taulukko 4. Alueellisen ympäristökeskuksen ja alueen pelastustoimen tehtävänjako tulvatilanteessa toimittaessa. (Tulvariskityöryhmän raportin (2010), liitteen 2

Valmiussuunnitelmat ja pelastussuunnitelmat suurtulvien varalle olisi hyvä laatia
yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Valmiussuunnitelmissa tulee huomioida myös yhteistyö vesihuollosta vastaaviin tahoihin. Terveydensuojeluvi14

ranomaisille tulee varata riittävät resurssit suurtulvatilanteeseen varautumiseen
ja tulva-aikana tehokkaaseen toimintaan.
1.5 Suoritetut tulvantorjuntatyöt
Rakenteellisen tulvasuojelun lisäksi tulee huolehtia myös tulvantorjunnasta eli
jääpato- ja hyydetulvien ennalta ehkäisystä ja tulvanaikaisista torjuntatoimista.
Ennakkotoimenpiteitä ovat jään paksuuden seuranta, jäänsahaukset tätä varten
kehitetyllä koneella ja hiekoitukset, jokien virtaamien seuranta, säännöstelyjen
hoito ja ohjaus ennakoidun tulvatilanteen mukaan sekä ennakkotiedottaminen.
Tulvanaikaisia tehtäviä ovat muun muassa säännöstelyjen hoito ja ohjaus, tulvasuojelurakenteiden (muun muassa patojen, kynnysten ja pumppaamojen)
käyttö, jääpato- ja hyyderäjäytykset, tulvanaikainen vedenkorkeus- ja virtaamaseuranta, yhteydenpito asukkaisiin ja muihin viranomaisiin sekä tiedottaminen.
Ainoa säännöstelyallas, jolla voidaan vaikuttaa Rovaniemen alueen huippuvirtaamien ajoittumiseen, on Kemijärvi. Kemijärven säännöstelyä pyritään hoitamaan siten, että Kemijoen ja Ounasjoen tulvahuiput eivät sattuisi samanaikaisesti Rovaniemen kohdalle. Kemijärven altaan tilavuus on kuitenkin niin pieni,
että suurimpia virtaamia sillä voidaan parhaimmillaankin leikata vain muutaman
päivän ajan. Kemijärven ylärajan tilapäisellä ylityksellä metrillä voidaan SYKEn
selvityksen (2012) HQ1/100 virtaamaa leikata merkittävästi Rovaniemen kohdalla.
Ylitys edellyttää poikkeusluvan hakemista aluehallintovirastolta. Ylärajan ylittämisessä tarkka ajoitus on tärkeää, koska tällöinkin käytettävissä oleva varastotilavuus on pieni.
1.6 Tehdyt tulvasuojelutyöt
Lapin ELY-keskus on tehnyt rakenteellisia tulvasuojelutöitä Rovaniemen taajama-alueella ainoastaan Saarenkylän Vitikanpäässä korottamalla tietä, rakentamalla matalimmille alueille tulvapenkereet sekä asentamalla kiinteistöille kulkevien ojien rumpuihin tulvaluukkuja. Nämä putkien ja ojien sulkuratkaisut toimivat
pääosin suurellakin tulvalla, mutta HW 1/100- tulvalla vesi nousee padottavien
rakenteiden ylitse.
Viimeisin suuri tulva Kemijoella koettiin vuoden 1993 keväällä. Tällöin tulvan
aikana joutui silloinen Rovaniemen maalaiskunnan VPK suojaamaan omaisuutta väliaikaisin tulvasuojelurakentein etenkin Saarenkylän alueella.

2. RISKIALUEKARTOITUS
2.1 Mitoitustulvan HQ1/100 määrityksestä
Suunnittelualueelta on saatavissa Lapin Ely-keskuksen tulvavaarakartat tulvatoistuvuuksille HQ1/20, HQ1/50, HQ1/100, HQ1/250 ja HQ1/1000, joiden perusteella
suojattavat kohteet ja niihin vaikuttavat vedenkorkeudet määritettiin.
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Mitoitustulvia on arvioitu useassa vaiheessa ja tulokset eroavat toisistaan. Uusimmassa vuonna 2012 Suomen ympäristökeskuksen ”Kemijoen monitoimialtaiden vaikutus tulviin Rovaniemellä ja Kemijärvellä” raportissa arvioidaan seuraavasti:
”Jos otetaan huomioon Valajaskosken havaintoihin jaksolla 1961–2010 sovitetut
viisi eri todennäköisyysjakaumaa (jakaumien keskimääräinen estimaatti) ja Vesistömallijärjestelmän mallilaskelmat, saadaan Valajaskosken kerran 100 vuoden tulvan suuruudelle vaihteluväli 4533–5104 m3/s. Jos arviota halutaan edelleen tarkentaa, voidaan osa todennäköisyysjakaumista jättää tarkastelun ulkopuolelle, jolloin vaihteluväliksi saadaan 4722–4903 m3/s. Jos halutaan käyttää
vain yhtä arvoa, lienee paras valinta Gumbelin jakauman käyttäminen Valajaskosken havainnoille 1961–2010. Sen antama arvio 4842 m3/s osuu edellä esitettyyn vaihteluväliin ja Gumbelin jakauma on Maa- ja Metsätalousministeriön
Patoturvallisuusohjeissa suositeltu todennäköisyysjakauma. Kerran 100 vuodessa toistuvaa virtaamaa ei kuitenkaan todellisuudessa pystytä arvioimaan
kovin tarkasti.”
Edellä arvioitu HQ1/100 on noin 250 m3/s (noin 5 %) pienempi kuin vuoden 2009
tulvavaarakartassa. Kirkonjyrhämän, Lainaan ja Saaritupien kohtien purkautumiskäyrien mukaan eron vaikutus vedenkorkeuteen on noin 0,2 m. Jos mitoitustulvia vertaillaan, keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva mitoitustulva on
Kirkonjyrhämän alueella noin 1,1…1,3 m korkeammalla kuin kevään 2012 kevättulva ja 0,6…0,8 m korkeammalla kuin vuosien 1993 ja 1973 suuret kevättulvat. Lainaan alueella vastaavat erot ovat 0,3…0,5 m ja 1,4…1,6 m. Eli mitoitustulva HW 1/100 on koko suunnittelualueella huomattavan paljon korkeammalla
kuin vielä alueen asukkaiden muistissa olevat suuret vuosien 1993 ja 1973 kevättulvat (toistuvuus 1/20…1/30 vuotta).
Mitoitusvirtaaman HQ1/100 eri laskentamenetelmien eroihin vaikuttavat eri todennäköisyysjakaumien käyttö sekä vanhojen hydrologisten havaintojen käyttö
laskennassa.
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston pohjalta laadittiin suunnittelualueen
tarkennettu korkeuskäyritys peruskartta-aineiston päälle. Tulvasuojelutoimenpiteiden tarkastelussa tulvakorkeuksina käytettiin tulvavaarakartan vedenkorkeutta, jolloin ollaan hieman varmalla puolen.
Kevättulvan huippupäivinä 21.–22.5.2012 Maveplan Oy:n suunnittelija Hannu
Alatalo kiersi maastossa pääosan etukäteen karttatarkastelun perusteella arvioiduista riskikohteista. Tästä on erillisraportti liitteenä 6.
Suojaustarpeiden kartoituksessa ja mitoituksessa asutuksen osalta mitoitustulvana käytettiin HW 1/100 tulvatilannetta. Kohteissa joissa tulvasta voi tulla haittaa
ympäristölle tai yhteiskunnalle, tulisi käyttää mitoitustulvana HW 1/250 tulvatilannetta, mutta tässä selvityksessä käytettiin yksinkertaisuuden vuoksi kaikissa
kohteissa HW 1/100 tulvatilannetta. Tulvavaarakarttojen mukaan HW1/250 on Kirkonjyrhämässä noin 0,7 m ja Lainaalla ja Saaritupien kohdalla noin 0,6 m korkeampi kuin HW 1/100. Tällaisia erityiskohteita ovat Saarenkylän terveyskeskus ja
vanhainkoti.
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2.2 Taloudelliset, terveydelliset ja ympäristöriskit
Rovaniemen suunnittelualueella tulvista ei aiheutune merkittäviä terveydellisiä
riskejä eikä ympäristöriskejä. Suunnittelualueen tulva-alueella kiinteistöt on
pääosin liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Tulvan aikaan jokeen mahdollisesti purkautuvilla jätevesillä ei ole yhtä haitallisia vaikutuksia ympäristöön kuin
aliveden aikaan purkautuvilla jätevesillä. Mitä enemmän joessa on vettä, sitä
laimeammaksi ja haitattomimmiksi jätevedet muuttuvat.
Saarenkylän terveyskeskussairaala evakuoidaan HW 1/100 tulvatilanteen uhatessa. Saarenkylän vanhainkotia HW 1/100 ei vielä kastele, mutta HW 1/250 kastelee.
HW 1/100 tulvatilanteen uhatessa tärkeimmät liikenneyhteydet pyritään pitämään
käyttökunnossa korottamalla niitä jo perusparannusten yhteydessä. Tienpitäjä
sulkee tarvittaessa veden alle jäävät tieosuudet ja liikenne ohjataan kiertoteitse,
mikäli se on mahdollista. Palo- ja pelastuslaitoksen kaluston pääsy kohteisiin
pitäisi pystyä turvaamaan. Poikkeuksellisten liikennejärjestelyiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Yleensä suurimmat ennakoitavissa olevat terveysuhat tulvatilanteessa syntyvät
pilaantuneesta talousvedestä. Viemäritulvan yhteydessä nousee esille desinfiointiohjeistuksen tärkeys. Viranomaiskontrolli ja tehokas tiedottaminen pilaantuneesta vedestä ja etenkin keittokehotuksista on äärimmäisen tärkeää mahdollisten epidemioiden estossa.
HW 1/100 -tulvasta aiheutuvia merkittäviä ympäristöuhkia Rovaniemen alueella ei
ole. Kaatopaikoista Alakorkalon jäteasema on lähimpänä tulvavesikorkeuksia,
mutta sekin jää karttatarkastelun perusteella tulva-alueen yläpuolelle. Sellaista
teollisuustuotantoa, josta tulvatilanteessa aiheutuisi ympäristölle merkittävää
uhkaa, ei myöskään ole. Merkittävimmät vahingot ympäristölle tulevat oletettavasti tulvaveden päästessä jäte- ja viemäriverkostoon, jolloin jätevettä pääsee
vesistöön. Saarenkylän City-marketin viereisen Nesteen ja Kuusamontien ja
Napapiirintien risteyksen huoltoasemat sijaitsevat tulva-alueella, jolloin ne ovat
riskikohteita.
Jätevesien aiheuttamia ympäristöriskejä tulvatilanteessa pienentää myös pelastusviranomaisen mahdollisuus sulkea väliaikaisesti ongelmalliset tehtaat ja lopettaa niiden jätevesien laskeminen verkostoon, tilanteessa missä jätevesijärjestelmän toiminnassa on vakavia ongelmia ja siten uhkana olisi merkittävä ympäristön saastuminen tai terveysriskit.
2.3 Maankäyttömuodot
Kemijoen jokilaakso on Rovaniemen taajama-alueella vahvasti asuttu. Jokivarsi
on lähes yhtenäistä asutusta pääosin aivan jokiäyräällä tai sen tuntumassa, mikä paikoin vaikeuttaa mahdollisten tulvasuojausten ja -rakenteiden tekemistä.
Keskimäärin kerran 100 vuodessa esiintyvän tulvan tulvavaara-alueella on Rovaniemellä noin 550 asuinrakennusta. Tulvavaara-alueen asuinrakennuksista
pääosa on omakotitaloja. Yli 400 tulvavaara-alueen rakennuksista sijaitsee Saarenkylässä.
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3. ARVIOT SUURTULVAN VAHINGOISTA
3.1 Taloudelliset vahingot
3.1.1 Tulvan vaarassa olevat rakenteet
HQ1/100 tulvalla vesi nousee kivijalkaan tai korkeammalle noin 550 rakennukseen, joista noin 400 on Saarenkylän alueella. Saarenkylän asukkaista huomattava osa asuu tulva-alueella. Jos arvioidaan kastuvan rakennuksen keskimääräiseksi vahingoksi 40000 €, HQ1/100 tulvan rakennuksille aiheuttamat vahingot
ovat yhteensä 22 milj.€. Lisäksi liikenteelle ja pelastustoimelle aiheutuu HW 1/100
tulvalla kustannuksia, mutta ne ovat pienempiä.
Antti Parjanteen Kittilän vuoden 2005 tulvavahinkoja (HW 1/70) koskevan esityksen mukaan rakennusvahingot olivat lähes 12 milj.€. Liikenteelle aiheutunut
vahinko oli 0,4 milj.€ ja pelastustoimelle 0,9 milj. €. Eli rakennusvahingot muodostivat lähes 90 % kaikista vahingoista.
3.1.2 Tulvan vaikutukset teollisuustuotantoon
Teollisuuden kuljetuksiin HW 1/100 tulva vaikuttaa, ellei Kuusamontietä ja 4-tietä
Saarenkylässä koroteta. Etelän suuntaan tieyhteydet säilyvät käytössä HW 1/100
tulvatilanteesta huolimatta. Jos tulvan kesto on pitkä, voi tiepenkereiden vettymisestä mahdollisesti tulla vahinkoja tierakenteisiin. Myöskään rautatieliikenteelle ei tulvasta ole Rovaniemen alueella haittaa. Rovaniemen alueella ei ole
sellaista teollisuustuotantoa, jonka toimintaan tulvalla olisi vaikutuksia

4. MENEILLÄ OLEVIEN TULVASUOJELUTÖIDEN LOPPUUNSAATTAMINEN
Rovaniemellä, tai sen yläpuolisella Kemi- tai Ounasjoen vesistöalueella ei ole
meneillään olevia tulvasuojelutöitä, jotka vaikuttaisivat Rovaniemen tulviin.

5. KEINOT SUURTULVAN VAHINKOJEN PIENENTÄMISEKSI
PAIKALLISILLA TOIMENPITEILLÄ
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämien ennustemallien pohjalta voidaan arvioida kulloisenkin tulvatilanteen kehittymistä. Rovaniemellä tulvista aiheutuvien
vahinkojen suuruuden kannalta kriittisintä aluetta on Kemijoen ja Ounasjoen
yhtymäkohdassa oleva Saarenkylä. Ennusteiden avulla pystytään arvioimaan,
ajoittuvatko Ounasjoen ja Kemijoen tulvahuiput samanaikaisesti Rovaniemen
seudulle. Kemijärven säännöstelyllä pyritään tarvittaessa leikkaamaan Kemijoen tulvahuippua ja siirtämään tulvahuipun ajankohtaa vahinkojen vähentämiseksi Rovaniemen seudulla. Pahimmissa tulvatilanteissa haetaan PohjoisSuomen aluehallintovirastosta lupaa Kemijärven säännöstelyn ylärajan tilapäiseksi ylittämiseksi. Ennusteiden epävarmin tekijä on sään, lähinnä lämpötilan ja
sadannan, ennustaminen riittävän pitkällä tähtäyksellä, jotta ennakoiville toi18

menpiteille jäisi aikaa. Menetelmää, jolla voitaisiin luotettavasti ennakoida jääpatojen syntymistä, ei vielä toistaiseksi ole kehitetty, mutta SYKEssä sellainen
on kehitteillä. Jääpatojen ennustettavuus perustuukin lähinnä kokemusperäiseen tietoon ilmiön syntyyn vaikuttavista tekijöistä.
Tulvatorjunnan suunnitteluun sekä toteutukseen valtio voi myöntää tukea enintään 50 % kustannuksista. Tulevaisuudessa valtion tulvavahinkokorvaukset
poistuvat ja tilalle tulevat vakuutukset.
5.1 Vaihtoehtojen vertailu
5.1.1 Nollavaihtoehto eli nykytilan jatkuminen
Nykytilan jatkuminen saattaa aiheuttaa niissä tulva-alueen asukkaissa, jotka
ovat tietoisia asuvansa tulvariskialueella, turvattomuuden tunnetta. Tulvariskialueen rakennuskannan arvo alenee viimeistään seuraavan vahinkoja aiheuttavan tulvan jälkeen, vaikkakin vaikutus voi jäädä tilapäiseksi. HW 1/100 tulvan sattuessa tulva-alueen rakennuskannan ja tonttimaan arvo romahtavat.
Nollavaihtoehto vaikeuttaa tulvariskialueiden ja niiden lähialueiden kaavoitusta.
Käytännössä kaikki nykyiset tilapäiset takaiskuventtiilit, sulkuluukut, pumppaamot, joita käytetään normaalilla ja normaalia suuremmalla tulvalla ovat hyödyttömiä, koska HW 1/100 on niin paljon korkeampi, että se ylittää reilusti lähes kaikki
padot ja patoavat rakenteet.
5.1.2 Valmiustason parantaminen ja tilapäiset tulvasuojelurakenteet
Vaihtoehdossa ei toteuteta pysyviä tulvasuojelurakenteita. Vaihtoehto perustuu
väliaikaisiin tulvasuojelurakenteisiin, eri tahojen toimintavalmiuden parantamiseen, nykyistä parempaan tiedottamiseen ja asukkaiden ja muiden tahojen
omaehtoisen suojautumisen kehittämiseen.
Pelkkä valmiustason parantaminen ei HW 1/100 tulvalla Rovaniemellä yksin riitä
muuhun kuin ihmishenkien riittävän aikaiseen pelastamiseen ja evakuointiin ja
siihen liittyviin järjestelyihin sekä irtaimistovahinkojen pienentämiseen.
Tilapäisiin tulvasuojelurakenteisiin sisältyvät toimet ovat:
• Varaudutaan sulkemaan Saarenpudas molemmista päistä tulvaveden
pääsyn estämiseksi Kemi- ja Ounasjoesta moreenimassojen avulla. kts.
kohta 5.1.6
• Korotetaan tilapäisesti ne valtatiet ja kantatiet (mm. Kuusamontie ja 4-tie
Saarenputaan pohjoispuolella), joilla HW 1/100 nousee teille (noin 6…8
km). Teiden pitemmän aikavälin perusparannuksissa huomioidaan tulvasuojelutarpeet.
• Perustetaan Rovaniemelle tilapäisen tulvantorjuntakaluston varasto
(pumput, aggregaatit, muovit, hiekkasäkit, moreenimassat jne.)
• Kartoitetaan tulvauhkan alaiset rakennukset rekisteriksi ja varaudutaan
näillä kohteilla rakennusten suojaamiseen tilapäisin ratkaisuin. Viranomaisten resurssit riittävät vain julkisten kohteiden suojaamiseen, joten
vastuu asuinrakennusten suojaamisesta on kiinteistöjen omistajilla. Tie19

•

•
•
•

dotetaan HW 1/100 tulva-alueen asuinrakennusten omistajia tulvariskistä ja
omatoimisesta suojauksesta etukäteen.
Laaditaan varautumissuunnitelma suurtulvatilanteen varalta ja pidetään
säännöllisiä harjoituksia kaluston käytöstä. Eri viranomaistahot varaavat
riittävät henkilöresurssit viestintää ja muita tulvariskien hallintatoimia varten.
Parannetaan tulvatiedotusta tulva-alueen asukkaille viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Huolehditaan viemäriverkoston kehittämisestä erityistilanteiden varalta.
Kehitetään tulvatilanteiden ja jääpatojen ennustemalleja.

Vaihtoehdon kustannukset ovat yhteensä vähintään 1 000 000 €, josta materiaalin osuus on noin 110 000 €. Kustannuksia aiheuttavat myös konetyö, henkilökulut sekä siistimis- ja jälkityöt. Yksityisiä kiinteistöjä ei ole huomioitu suojausmateriaalin kartoituksessa. Helsingin kaupungin suorittamien kenttäkokeiden mukaan suursäkeistä tehdyn 200 m pitkän tulvamuurin kokonaiskustannukset olisivat noin 16 000 €. Rovaniemellä suurtulvatilanteessa tulvamuurien ja
penkereiden tarve olisi useita kilometrejä. (TULVARISKIEN HALLINNAN
SUUNNITTELUN MONITAVOITEARVIOINTI - Rovaniemen pilottihanke)
Nopeasti pystytettävillä tulvasuojelurakenteilla on käyttökohteita etenkin jokivesistöissä. Vähäjärvisillä vesistöalueilla virtaaman nousu on tyypillisesti nopeampi ja voimakkaampi kuin runsasjärvisillä alueilla. Lisäksi säännöstelyillä voidaan ehkäistä tulvavahinkojen syntymistä tai ainakin saada lisää aikaa vahinkokohteiden suojaamiseksi. Tulvavahinkoja voidaan ehkäistä myös vesistössä
tehtävillä tulvasuojelutöillä, kuten perkauksilla ja pengerryksillä. Yksittäisten vahinkokohteiden suojaus on kuitenkin usein edullisempi vaihtoehto (Tilapäiset
tulvasuojelurakenteet 2006).
Käyttökokemuksia
Joillakin vahinkokohteilla on varauduttu tulviin varta vasten suunnitelluilla nopeasti pystytettävillä suojarakenteilla. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskusten alueilla on mm. Jalasjärvellä ja Pudasjärvellä tehty valmiiksi tulvaseinämän perustukset. Tulvatilanteessa perustusten varaan voidaan nopeasti
asentaa pystytuet ja puiset settilankut. Pohjois-Pohjanmaalla on rakennettu
myös kiinteitä tulvasuojelupenkereitä, joihin on jätetty rakennusten kohdalle
aukkoja. Tulvatilanteessa aukot on helppo täyttää hiekalla tai hiekkasäkeillä.
Tulvantorjunta saattaa aiheuttaa myös vahinkoa tai haittaa. Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen alueella rakennettiin tulvatilanteessa rivitalon suojaksi
maavalli, joka oli tarkoitus maisemoida pysyväksi tulvasuojelurakenteeksi.
Asukkaat eivät kuitenkaan hyväksyneet ratkaisua, vaan kokivat maavallin aiheuttaman esteettisen haitan saavutettua tulvasuojeluhyötyä suuremmaksi. Penger purettiin ja lisäksi jouduttiin tutkimaan aiheuttiko maapenkka painumia talon
rakenteisiin. Ennen tilapäistenkin tulvavallien rakentamista tulisi selvittää vastuut mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen varalta. Tulvatilanteessa rakentamisen tulisi olla pelastuslaitoksen päätös, koska sillä on pelastuslain (468/2003)
mukainen toimintavastuu. (Tilapäiset tulvasuojelurakenteet 2006)
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Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita
Tulvavahinkojen torjuminen tilapäisillä rakenteilla edellyttää riittävän tiiviin ja
tarpeeksi korkean rakenteen pystyttämistä. Vedenpitävyys on usein varmistettava erillisellä muovikalvolla tai muulla vastaavalla vesieristeellä. Lisäksi rakenteen tulee kestää vedenpaineen aiheuttama rasitus kaatumatta, liukumatta ja
murtumatta. Suojausmenetelmät eroavat toisistaan monella tapaa. Vertailuperusteina voivat olla mm. kustannukset, tulvasuojauksen pystyttämisen vaatima
tila, tarvittava työvoima ja kalusto sekä käytetyn materiaalin saatavuus ja varastointimahdollisuudet. Nopeasti nousevassa tulvatilanteessa myös rakenteen
pystyttämiseen tarvittava aika voi olla olennaista. Rakenteen valintaan vaikuttavat myös maaperän kantavuus ja maastonmuodot. Varsinaisen tulvasuojelurakenteen lisäksi voidaan olosuhteista riippuen tarvita muitakin välineitä. Esimerkiksi, jos rakenteen vakavuus perustuu vedenpaineeseen, saatetaan etenkin
kovalla tuulella tarvita lisäankkurointia tai -painoja pitämään rakenne paikoillaan
ennen vedenpinnan nousua.
Maaperän ja rakenteen kautta tulevien suoto- ja vuotovesien määrän tulee pysyä kohtuullisena eikä vesi saa päästä suojattavan rakennuksen perustuksiin
saakka. Tätä voidaan ehkäistä ulottamalla rakenteen vesieristeenä toimivan
muovikalvon helma tarpeeksi pitkälle vesipaineen puolelle rakennetta. Muovin
reunalle tarvitaan painoksi esim. hiekkasäkkejä, jotta nouseva tulvavesi ei pääse vesieristeen alle. Maan vedenläpäisevyys taas riippuu mm. maan huokoisuudesta ja raekoostumuksesta. Yleensä vedenläpäisevyys lisääntyy raekoon
kasvaessa: savella ja hiesulla on huono vedenläpäisevyys, mutta soran ja hiekan läpi vesi suotautuu nopeasti. Lisäksi vedenjohtokykyyn vaikuttaa mm. maaperän vesipitoisuus. Vedenläpäisevyys on suurimmillaan täysin kyllästyneessä
maassa ja pienenee maaperän kuivuessa. Suojattavalle alueelle tulevien hulevesien sekä suoto- ja vuotovesien poistamiseksi tulee huolehtia riittävästä
pumppauskalustosta. Tulvatilanteessa sähkönjakelussa saattaa esiintyä häiriöitä, joten polttomoottoripumput ovat varmin ratkaisu. Toinen vaihtoehto on varautua sähkökatkoksiin aggregaateilla. Suojavallin ali kulkevat putket ja muut
läpiviennit tulee selvittää ja tarvittaessa sulkea, jotta tulvavesi ei pääse tulvasuojauksen sisäpuolelle. Jos putkia ei pystytä sulkemaan, on huolehdittava
suojauksen sisäpuolelle jäävien viemärikansien tiivistämisestä. Suojavallin ali
kulkevien putkien sulkeminen on kuitenkin aina ensisijainen toimenpide, ettei
suotovesien määrä kasvaisi hallitsemattomaksi. Tilapäistenkin suojarakenteiden
käyttö tulee siis suunnitella ennakolta ja varustaa tarvittaessa erilaiset purkuputket sulku- tai takaiskuventtiileillä. Erityisesti kellareihin saattaa maanalaisten
putkien kautta päästä tulvavettä. (Tilapäiset tulvasuojelurakenteet 2006)
Yhteenveto
Tulvavahinkojen ehkäisystä tilapäisillä rakenteilla on alueellisille ympäristökeskuksille alkuvuodesta 2006 tehdyn kyselyn perusteella Suomessa toistaiseksi
vain vähän kokemuksia. Lähinnä on käytetty maasta tai hiekkasäkeistä rakennettuja suojavalleja. Lisäksi muutamalla tunnetulla vahinkokohteella on varauduttu tulviin hankkimalla ennakkoon kyseiselle kohteelle suunniteltuja seinäkkeitä tai tekemällä rantavalliin valmiiksi perustukset settiseinälle.
Syksyllä 2012 Etelä-Pohjanmaan syystulvat uhkasivat rakennuksia, joita suojattiin muovittamalla ja hiekalla. Muovitus ja hiekka soveltuvat parhaiten tilapäisek21

si menetelmäksi matalille vesipaineille (<0,3 m) ja silloin, kun suojaus tulee tehdä nopeasti ja vähäisin ihmisvoimin. Etelä-Pohjanmaalla osa tulva-alueiden
asukkaista on hankkinut ja varastoinut rakennustensa tarvitseman muovin etukäteen (puhelintieto kunnossapitopäällikkö Tommi Mäki, Eteläpohjanmaan ELEkeskus).
Tulvasuojelurakenteen tulee olla riittävän tiivis ja sen tulee kestää veden aiheuttama paine kaatumatta, liukumatta ja murtumatta. Erilaiset rakenteet on jaettu
neljään pääryhmään.
Ensimmäisen ryhmän muodostavat maatäytteiset rakenteet, joiden toiminta perustuu rakenteen muodostavan tai sen täytteenä olevan maan painoon. Ryhmään kuuluvat perinteiset maavallit ja hiekkasäkit sekä suuremmat, noin 1–2
m3 kokoiset jättihiekkasäkit. Jättihiekkasäkkejä käytettäessä suojauksesta tulee
tukevampi ja sen rakentaminen nopeutuu huomattavasti. Jättihiekkasäkkien
hinta noin 1 m korkuiselle suojaukselle on tyypillisesti noin 20–80 €/jm.
Toisen ryhmän muodostavat varsinaiset tulvaseinäkkeet. Rakenteessa on tyypillisesti runko, sen päällä tasainen levy, ja levyn päällä muovi tiiviyden varmistamiseksi. Yleisesti toteutustapa on metallisen tuen varaan asetettava metalli-,
muovi- tai puulevy. Vedenpaine tiivistää muovin rakennetta vasten ja painaa
rakenteen tiukasti kiinni maahan. Seinäkkeet ovat nopeasti pystytettäviä, mutta
vaativat melko tasaisen alustan. Tulvaseinäkkeiden hinnat 1,25 m korkuiselle
suojaukselle ovat noin 400–600 €/jm.
Kolmannen ryhmän muodostavat vesi- tai ilmatäytteiset ratkaisut. Muovista
valmistettavat rakenteet ovat kevyitä ja niiden vakavuus perustuu joko rakenteen sisällä tai sen päällä olevan veden painoon. Vedellä tai ilmalla täytetyt rakenteet toimivat melko epätasaisessakin maastossa, mutta ovat muita rakenteita alttiimpia rikkoutumaan. Vesitäytteisten rakenteiden hinnat noin 1 m:n korkuiselle rakenteelle ovat noin 300–600 €/jm. Vertailun ainoan ilmatäytteisen suojausrakenteen mallin hinta on 1 m korkuisena noin 280 €/jm.
Neljännen ryhmän muodostavat kiinteille perustuksille rakennettavat tulvaseinät
sekä ovi- ja ikkuna-aukkojen suojaukseen tarkoitetut ratkaisut. Rakenteet ovat
kohdekohtaisia ja melko kalliita. Toisaalta valmiiden perustusten ansiosta on
tiiviin ja kestävän tulvaseinän pystytys nopeaa. Valmiille perustuksille rakennettavat suojaukset soveltuvat parhaiten toistuvasti tulvavahinkoja kärsiville kohteille, joiden suojelua ei voida toteuttaa pysyvillä tulvasuojelurakenteilla.
Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita voidaan hankkia ennakkoon alueellisiin valmiusvarastoihin, joista ne voidaan tulvan uhatessa ottaa nopeasti käyttöön. Samaan varastoon olisi hyvä koota muutakin tarvittavaa kalustoa, kuten pumppuja. Yksittäisten kiinteistönomistajien kannattaa hankkia tarvittava muovi kiinteistön varastoon.
Koska pelastuslaitoksella on akuutissa tulvatilanteessa vastuu tulvantorjunnasta, voisi sopiva paikka mahdolliselle valmiusvarastolle olla keskeisellä paikalla
sijaitsevan pelastuslaitoksen yhteydessä. Tulvantorjuntavalmiuksien ylläpitämiseksi tulisi rakenteiden käyttöä sekä viranomaisyhteistyötä myös harjoitella
säännöllisesti. (Tilapäiset tulvasuojelurakenteet 2006)
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Rovaniemen suunnittelualueella maatilakonekanta on hyvin pieni ja tällöin varsinkin tilapäiset maapenkereet voivat konekapasiteetista johtuen olla huonohko
vaihtoehto kiinteille rakenteille. Kiinteistöt, joille ei ole soveltuvaa pysyvää tulvasuojeluratkaisua tai jos kiinteistölle ei haluta pysyviä tulvasuojelurakenteita maisemallisten tai muiden syiden takia, voidaan suojata tilapäisesti edellä mainituilla tavoilla edellyttäen, että tulvaveden syvyys ei ole suuri. Tilapäisesti suojattavat kohteet kartoitetaan tarkemittausten avulla. Tilapäiset suojaukset eivät sovi
kovin hyvin kiinteistöille, missä rakennuksen ulkopuolella tulvavedensyvyys on
yli 0,5 m. Kohteista, joille on suunniteltu tulvapenkereet, voidaan noin puolet
haluttaessa suojata tilapäisin pengerryksin. Tilapäisistä tulvasuojelurakenteista
suunnittelualueella käyttökelpoisia ovat ainakin muovitus ja hiekka/hiekkasäkit
ja/tai tilapäiset penkereet, jotka soveltuvat hyvin rakennuksille, joiden tulvat ovat
harvinaisia (noin kerran 10 vuodessa tai harvemmin) ja joissa vesipaine ei nouse suureksi.

Kuva 6. Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita.
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Kuva 7. Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita.
5.1.3 Suojaaminen tulvapenkereillä
• Yleistä
Rovaniemen suunnittelualueella HQ1/100 tulvatilanteessa on vaarassa kastua
550 omakoti-, rivi-pienkerros- ja kerrostaloa sekä erityisrakennuksia. Ne voidaan suojata maarakenteisilla penkereillä tai tulvaseinällä. Nämä kohteet sijaitsevat rakennusryhminä tai yksittäisinä erillään toisistaan ja pengertäminen toteutettaisiin pääosin erillisinä suojauksina.
Tulvapenkereet jaetaan patoturvallisuuslain perusteella vahingonvaaran mukaan kolmeen pääryhmään 1, 2 ja 3 sekä luokittelemattomiin patoihin. Patojen
tekniset mitoitukset ovat ohjeellisia ja tulvapenkereessä mitoitus tehdään aina
tapauskohtaisesti.
1 m korkean tulvapenkereen kokonaisleveydeksi tulee noin 6 m. Taajaman ulkopuolella ei ole juurikaan tilanahtautta ja suurimmassa osassa kohteita penkereet voidaan toteuttaa maarakenteisina normaaleilla luiskakaltevuuksilla.
Puuston, pensaston ja pintakasvillisuuden avulla voidaan parantaa pengeralueen viihtyisyyttä ja liittymistä ympäröivään maisemaan. Kasvillisuus sitoo padon
pintaosia syöpymiseltä. Kasvillisuus ei kuitenkaan saa aiheuttaa vaaraa rakenteelle eikä haittaa padon kunnossapidolle. Tulvasuojelupenkereissä puustoa ja
pensastoa voi olla kuivan luiskan lisäksi myös märän luiskan puolella lähinnä
kuivavaran alueella, mutta ei harjalla. Vedenvaihtelualueelta kasvillisuus täytyy
poistaa niiltä osin kuin se vähentää haitallisesti uoman vedenjohtokykyä. (Patoturvallisuusohje)
Rovaniemelle suunnitteilla olevat asutusta suojaavat tulvapenkereiden luokituksesta lopullisen päätöksen tekee tapauskohtaisesti patoturvallisuusasioista vastaava viranomainen. Todennäköisesti osa padoista voidaan mahdollisesti jättää
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luokittelematta tai luokitella 3-luokan padoiksi, koska niistä aiheutuvat vaarat
ovat vähäisiä ja kohdistuvat pääosin omaisuudelle
Tavanomaiset pengerrysvaihtoehdot ovat joko pitkin jokivartta rantaan tehtävä
tai kiinteistö-/korttelikohtainen paikallinen penger. Penkereet sovitetaan nykyiseen maastoon vahvistamalla maaston nykyistä muotoa, niin että ne sopivat
nykyiseen maisemaan. Penkereiden harjat pyritään tekemään kaareviksi.
Matalissa penkereissä harjan leveys voisi olla noin 2-3 m. Penkereen periaatepiirustus kuvassa 7. Harjan korkeus määräytyy kussakin suojeltavassa kohteessa mitoitustulvakorkeuden ja kuivavaran mukaan. Luokittelemattomissa
tulvapenkereissä turvarajana voidaan käyttää 3-patojen turvarajaa 0,3 m. Vähäarvoisemmissa kohteissa kuiva- ja turvarajaa voidaan haluttaessa pienentää
edellä mainituista mitoista. Luiskat tehdään mahdollisimman loivina ja kuitenkin
niin että uoman puoleinen luiska on kaltevuudeltaan <1:3.
Kuva 8. Havainnekuvat tulvaseinästä ja penkereestä

Vasemmalla Simossa sijaitsevan kiinteistön tulvasuojaus tulvaseinällä (Saarijärvi 2007). Oikealla Ivalosa sijaitsevan kiinteistön tulvasuojaus maisemoidulla
moreenipenkereellä (Lapin ympäristökeskus 2006).
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Kuva 9. Tulvapenkereen periaateleikkaus
Tässä selvityksessä suojattavaksi rakennukseksi laskettiin kaikki ne rakennukset, joiden kivijalkaan HW 1/100 nousee.
Pengerretyn alueen kuivatus johdetaan pumppukaivon tai painauman kautta
putkella penkereen läpi uomaan, niin että kuivatus toimii tulvakautta lukuun ottamatta painovoimaisena viettoputkilla. Pumppukaivo/-painauma varustetaan
siirrettävällä (selvitetään jo olemassa olevien pumppujen käyttömahdollisuudet)
pumpulla ja purkuputki suljettavalla venttiilillä ja takaiskuläpällä, jolloin pihaalueiden kuivatus toimii kaikkina aikoina ja tulvavesi ei pääse nousemaan pihoille kuivatusputken kautta. Sähkökatkotilanteita varten on hyvä selvittää mahdollisuus aggregaatin käyttöön pumppujen sähkövoimalähteenä.
Varavoimalähteiden ja pumppauskaluston määrät ja käyttömahdollisuudet tulvatilanteessa olisi hyvä kartoittaa ja listata.
•

Menetelmät ja kustannukset

Kadun / tien tasausta korottamalla saadaan aikaan tulvapenger suojaamaan
alavilla alueilla olevia rakennuksia ja rakenteita. Katurakenteessa korotus voidaan tehdä rakennekerrosmateriaalein tai maavallina katurakenteen sivussa.
Pohjaolosuhteet voivat rajoittaa korotusta kohteissa, joissa maaperä on pehmeää. Pengerkorkeuden korottamistarve voidaan tapauskohtaisesti optimoida suojeltavan kohteen vaatimusten mukaan, kun saavutettuja hyötyjä verrataan rakennuskustannuksiin. Katupenkereen (leveys noin 5 - 7 m) alustava korotuskustannus ilman pohjanvahvistuskustannuksia on arviolta noin 100 - 400 €/m (alv 0
%) penkereen korotuksen vaihdellessa 0,5–1,0 metriin.
Tulvapenkereisiin rakennetaan rummut alueen kuivattamiseksi normaalin vedenkorkeustilanteen aikana. Rummut varustetaan sulkuläpillä tulvatilannetta
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silmälläpitäen. Läpällisen tulvarummun alustava rakennuskustannus on arviolta
noin 700 – 1000 €/jm (alv 0 %) ilman pohjanvahvistuskustannuksia.
Suojattavan pengerrysalueen pintavedet pyritään ohjaamaan avo-ojin sekä
maanpinnan kallistuksin alimpiin kohtiin penkereen juurelle. Keräilykohtaan
suunnitellaan paikat pumppumontuille/-kaivoille, joihin tulvatilanteessa siirrettävät pumput sijoitetaan suojattavan alueen kuivana pitämiseksi. Tulvatilanteissa
vesipintojen korkeuden jatkuva seuranta riskialueella on välttämätöntä.
Maarakenteisen tulvapenkereen (harjan leveys noin 2 m) alustava rakennuskustannus on arviolta noin 350 - 400 €/jm (alv 0 %) penkereen korotuksen vaihdellessa 0,5–1,0 metriin. Pengerkorkeuden noustessa kahteen metriin tai jos
penger korvataan tulvaseinällä, alustava rakennuskustannus on arviolta jopa
600 €/jm (alv 0 %). Tulvapenkereen rakennuskustannuksia nostavat mahdolliset
pohjavahvistuskustannukset, tarvittaessa luiskien jyrkentämisen takia tehtävät
eroosiosuojaukset ja mahdolliset maisemoinnit. Lisäksi kustannuksia voi nostaa
penkereen alle jäävän maapohjan korvaukset.
Tilanahtauden ja/tai maisemallisten syiden takia maapenger voidaan korvata
ns. tulvaseinällä, joka voidaan rakentaa betonista tai teräsponttiseinästä, joka
verhoillaan laudoituksella.
Tulvapenkereiden yhteyteen toteutettaviin pumppukaivoihin tehdään varaukset
niihin asennettavia siirrettäviä pumppuja varten. Tulvatilanteessa pumppukaivoon tuodaan pumppu tai pumppuja ja kaivoon tulevat vedet pumpataan tulvapenkereen ulkopuolelle. Pumppukaivon alustava rakennuskustannus, sisältäen
kaivoon sijoitettavan pumpun, on arviolta noin 10 000…20 000 €/kpl. Jos kohteisiin riittää painauma, josta vesi tarvittaessa pumpataan penkereen yli jokeen.
riittää pelkkä pumppu, jonka kustannukset ovat arviolta noin 500…1000 €.
HW 1/100 tulvavaara-alueilla suunniteltuja penkerein toteutettavia tulvasuojelutoimenpiteitä ovat:
- Kuusamontien tasauksen nostoa Vaaralassa noin 0,4 km
- tulvapenkereen rakentamista noin 21 km
- 2 pumppaamojen maanpintojen nostot
- pumppaamo Koskenkylään
- kaikkien pengerrysalueiden tausta-alueiden kuivatusrakenteet
Arvioidulla keskimääräisillä kustannuksilla laskettuna suunnittelualueen pengerrysten, tien korotusten sekä kuivatusrakenteiden rakentamisen alustavat kustannukset ovat yhteensä noin 9…10 miljoonaa euroa (alv 0 %).
Liitteessä 2 on esitetty HW 1/100 tulvavaara-alueen kiinteät penkereet niille rakennuksille, joiden kivijalkaan HW 1/100 tulva nousee. Osa näistä korkeimmalla
olevista rakennuksista voidaan haluttaessa suojata pelkästään tilapäisillä suojauksilla (esim. muovitus). Penkereiden jatkosuunnittelussa saattaa suojattavien
rakennusten määrä muuttua riippuen rakennusten kastuvien osien korkeusasemasta.
Liitteessä 3 on esitetty vertailun vuoksi HW 1/50 tulvavaara-alueen kiinteät penkereet niille rakennuksille, joiden kivijalkaan HW1/50 tulva nousee. HW1/50 on noin
0,5 m alempi kuin HW1/100. Näitä penkereitä voidaan rakentaa, jos esim. tulva27

vesien varastoinnilla esim. Kemijärveen lasketaan HW 1/100 tulvaa Rovaniemellä
0,5 m.
Pengerryksillä ei ole havaittavaa vaikutusta joen tulvavirtaamin ja suunnittelualueen alapuolisiin tulviin.
5.1.4 Perkaukset ja oikaisu- ja ohituskanavat
Toukokuussa 2007 Lapin ympäristökeskus teetti Kemijoki Aquatic Technology
Oy:llä ruoppausselvityksen välille Valajaskoski–Ounaskosken yläpuoli. Tarkoituksena oli tarkastella joen ruoppausvaikutuksia mahdollisessa suurtulvatilanteessa. Laskennat suoritettiin DYX 10 -virtausmalliohjelmistolla ja mitoitusvirtaamana käytettiin HQ1/250a virtaamaa 5 100 m3/s. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös Puolentaipaleen oikaisukanavan kaivun vaikutuksia.
Tutkituista vaihtoehdoista suuremmalla Puolentaipaleenkankaan halki kaivetaan
kanava, jonka pohjan taso on +65,00 m, leveys 20 m, luiskat 1:2 ja pituus 2,70
km. Oikaisukanavan vaikutukset vedenkorkeuksiin ovat mitoitustulvalla varsin
vähäiset, kuten taulukossa 5 on esitetty.
Taulukko 5. Puolentaipaleenkankaan kanavan vaikutus vesipintakorkeuksiin.

Saarenkylä, jkm 125
Lainas, jkm 120
Kirkonjyrhämä, jkm 118

Nykyinen
tilanne

Kanava
kaivettu

+78,79
+78,47
+76,75

+78,70
+78,37
+76,53

Vesipintakorkeuden
lasku cm
9
10
22

Lapin Ely-keskus laati vuonna 2011 perkausvaihtoehtojen vaikutuslaskelmat eri
tulvan toistuvuuksille, vuoden 1993 kevättulvalle sekä keskivirtaamatilanteelle.
Perkausvaihtoehtojen massat laskettiin suunnittelun yhteydessä ja suunnittelussa pyrittiin optimoimaan perkausmassojen määrää. Työ ei sisältänyt kustannusarvion laatimista, koska alueilta ei ollut saatavissa pohjatutkimustuloksia.
Suunniteltavien perkausten laajuus mitoitettiin noin jokijakson keskimääräisen
poikkileikkausalan suuruiseksi. Perkausten vaikutus jokijakson tulvavesipintaan
laskettiin kullekin perkaukselle erikseen ja myös perkausten yhteisvaikutus.
Tarkastelujaksolle mallinnettiin kolme seuraavanlaista perkausta:
- Pahtajan kapeikon perkaus
- Viirinkankaalle Ulakadun kohdalle sijoittuva perkaus
- Ounaskosken perkaus
- sekä näiden yhdistelmiä
Keskivirtaamatilanteessa perkaukset eivät vaikuta vedenkorkeuksiin Kirkonjyrhämässä. Lainaalla Ounaskosken alapuolisten perkausten vaikutus keskivirtaamaa vastaavaan vedenkorkeuteen on 0,5…1 cm, mutta Ounaskosken perkausten vaikutus siihen on eri perkausvaihtoehdoilla 3…9 cm. Tämä vaikutus
kuitenkin katoaa pääosin Valajaisen ylävedenkorkeuden normaaliin vaihteluun.
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Pelkkä Pahtajan kapeikon tai Ulakadun kohdan perkaus yksinään ei vaikuta
HQ1/100 -tulvalla Lainaalla kuin 5…10 cm ja Saaritupien kohdalla 4…8 cm. Kirkonjyrhämän alueella vaikutus on 10…20 cm. Jos molemmat kohteet perataaan
vaikutus on Kirkonjyrhämän alueella 23…42 cm (perkausmassat 0,67
milj.m3…2 milj.m3). Kun huomioidaan, että HQ1/100 -tulva on Kirkonjyrhämässä
1,1 m korkeampi kuin vuoden 1993 kevättulva, josta aiheutui haittoja ja vahinkoja, Kirkonjyrhämän alapuoleisilla perkauksilla ei voida vaikuttaa riittävästi hyötykustannussuhteessa HQ1/100 -tulvakorkeuksiin. Pienemmillä tulvilla vaikutus on
kuitenkin huomattava. Kevään 1993 tulvakorkeuksiin kummankin kohteen perkauksen vaikutus olisi 24…43 cm eli tulvakorkeus olisi vastannut likimäärin kevään 2012 tulvaa.
Lainaalla ja Saaritupien kohdalla Ounaskosken perkaus (0,13…0,64 milj.m3)
HQ1/100 -tulvalla vaikuttaa Lainaalla 25…69 cm ja Saaritupien kohdalla 21…54
cm. Jos myös Pahtajan ja Ulakadun kohteet perataaan, vaikutus on Lainaan
alueella 62…87 cm (perkausmassat 1,4 milj.m3…2,2 milj.m3) ja Saaritupien
kohdalla 50…68 cm). Kun huomioidaan, että HQ1/100 -tulva on Lainaalla ja Saaritupien kohdalla 1,1 m korkeampi kuin vuoden 1993 kevättulva, josta aiheutui
haittoja ja vahinkoja, alapuoleisilla perkauksilla ei riittävästi hyötykustannussuhteessa voida vaikuttaa HQ1/100 –tulvakorkeuksiin. Pienemmillä tulvilla vaikutus on kuitenkin huomattava. Kevään 1993 tulvakorkeuksiin perkauksen yhteisvaikutus olisi Lainaalla 68…98 cm ja Saaritupien kohdalla 53..75 cm
eli huipputulvakorkeus olisi jäänyt 0,3..0,5 m kevään 2012 tulvaa alemmaksi.
Kaikkien perkausvaihtoehtojen kustannukset ovat huomattavia. Ainakin Ounaskoski ja Pahtaja ovat pohjamateriaaliltaan kivikkoa ja kalliota, joten perkauksen
yksikkökustannukset ovat korkeita. Lisäksi siltarakenteet Ounaskoskessa hankaloittavat toteutusta. Jos perkauksen yksikkökustannuksiksi ilman pohjatutkimustietoja arvioidaan noin 50–100 €/m3, kokonaiskustannukset vaihtelevat välillä 70–220 mil.€, jos kaikki kohteet perataan, ja 30…60 milj. €, jos vain Ounaskoski (> 0,5 milj.m3) perataan/ louhitaan kunnolla.
Perkaukset eivät laajamittaisinakaan riitä yksinään HW 1/100 tulvalla tulvasuojelutoimenpiteeksi. Sen lisäksi tarvitaan kiinteitä tai tilapäissuojauksia vähintään
HW 1993+0,3…0,4 m suuruista tulvaa vastaan tai Kemijärven säännöstelyn ylärajan tilapäistä ylittämistä.
5.1.5 Jääpatotulviin varautuminen
Kemijoen Valajaisen yläpuolinen uomaosuus Pahtajalla on altis jääpadon muodostumiselle. Ounaskosken alapuolella Kirkonjyrhämässä vedenpinta saa olla
Korkeimman hallinto-oikeuden 9.5.1964 antaman päätöksen mukaan enintään
korkeudella N43 + 74,00 metriä silloin, kun luonnollinen virtaama Kirkonjyrhämän kohdalla on pienempi kuin 2 400 m3/s. Tämä aiheuttaa usein ongelmia
jäänlähdön aikana. Virtaaman ollessa alle 2 400 m3/s Valajaisella joudutaan
ohijuoksuttamaan vettä, jottei Kirkonjyrhämän säännöstelyraja ylittyisi. Voimakkaan ohijuoksuttamisen johdosta vesi laskee Kemijoessa Valajaisen ja Alakorkalon uomaosuudella. Vedenlaskun seurauksena jäätelit tarttuvat joen pohjaan
ja riski jääpadon muodostumisesta kasvaa. Muodostunut jääpato saadaan
usein liikkeelle siten, että ohijuoksutusta pienennetään, ja vedenpintaa nostetaan jääpatoalueella, jolloin jäätelit nousevat irti pohjasta. Kun Valajaisen tulva29

luukut taas aukaistaan ja virtaama äkillisesti kasvaa, saadaan jääpato liikkeelle.
Tälle käytännölle ei ole olemassa erityisiä ohjeita, vaan tilanteissa toimitaan
tilanteen vaatimalla tavalla tulvajohtajan harkinnan mukaisesti. Kirkonjyrhämän
vedenkorkeushavaintojen mukaan säännöstelyraja N43 + 74,00 on jouduttu ylittämään useimpina keväinä.
Koska Kirkonjyrhämän säännöstelyrajan ylittämisestä jäiden lähdön aikaan ole
ennalta arvioiden mitään haittaa, em. lupaehdon muuttamishakemus on saatettava AVIn käsiteltäväksi, jotta noudatettua käytäntöä voidaan vapaasti käyttää
ja samalla saadaan nykyinen käytäntö lainmukaiseksi.
5.1.6 Saarenputaan päiden tilapäinen sulkeminen
Tulvan noustessa Saarenkylässä aiheutuu merkittäviä vahinkoja Saarenputaan
kautta tulva-alueelle purkautuvasta vedestä. Mikäli Saarenpudas voitaisiin sulkea tulvan ajaksi molemmista päistä, estettäisiin tulvaveden tulo Kemi- ja Ounasjoesta Saarenputaaseen ja rajoitettaisiin putaan kautta syntyviä vahinkoja.
Putaan sulkeminen voidaan tehdä moreenipenkereellä tai mahdollisesti Kuusamontien ja 4-tien siltaan rakennettavan settipadoilla (kuva 8). Siltojen yhteyteen rakennettavien settipatojen rakentamismahdollisuudet on selvitettävä huolellisesti ja siltoihin on rakennettava etukäteen kiinteät settiurat ja pohjakynnys,
joiden toiminta on ajoittain testattava. Moreenipenger voidaan rakentaa ilman
esivalmisteluja jopa kolmessa vuorokaudessa kumpaankin päähän hätätyönä.
Jos kumpaakin patopaikkaa esivalmistellaan kiinteillä ajo-urilla ja valmiiksi rakennetuilla padon päillä, voidaan rakennusaikaa hieman lyhentää.

Kuva 10. Saarenputaan ja Putaan siltojen sijainnit seutukartalla.
Saaritupien kohdan sulkupadon lisäksi Kuusamontietä on korotettava sulkupadosta itäänpäin noin 250 m. Kuusamontien korotus kannattanee tehdä jo seuraavan perusparannuksen tai jopa seuraavan päällysteen uusimisen yhteydes30

sä. Pato rakennetaan kevyenliikenteen sillan Kemijoen puolelle. Hätätyönä tehtävän sulkupadon ja tien korotuksen massat ovat 3000 m3rtr, jolloin kustannukset ovat (purkuineen) arviolta 120 000…160 000 euroa. 4-tien sillan länsipuolelle tehtävän toisen sulkupadon, 4-tien alittavan ojan sulkupadon sekä Purnukkaojan sulkupadon sekä 4-tien korotuksen massat ovat noin 8000 m3rtr, jolloin
kustannukset ovat 250 000…350 000 euroa. Kuusamontietä on korotettava
Saaritupien ja City-Marketin välillä. Kototusmassat ovat noin 11 000 m3rtr ja
kustannukset 270 000…330 000 euroa. On huomattava, että mitoitustulvasta
riippuen (vrt kohta 2.1) korotusmassat voivat jäädä lähes kokonaan pois. Lisäksi tulevat tausta-alueen kuivatusvesien pumppauskustannukset. Vaikka alueen oma tulva on jo silloin ohi, voivat mahdolliset sateet nostaa vettä. Putaaseen tulevan valuma-alueen koko on karttatarkastelun perusteella noin 13 km2.
Tulvavuosien 1973 ja 1993 huipputulvaviikon aikana valunta Korintteenojan ns
pienellä valuma-alueella oli vuona 1973 40…150 l/s*km2 ja vuonna 1993
80…120 l/s*km2. Tällöin alustavasti on varauduttava ainakin pumppaukseen
1…1,5 m3/s, koska Saarenputaan varastokapasiteetti (noin 1 m) riittää viikoksi
noin 20 l/s*km2 valunnalle.
Kokonaiskustannukset ensi kertaa rakennuttuna ja purettuna ovat noin
700 000…850 000 euroa. Saarenputaan päiden sulkeminen suojaa noin
280…290 asuinrakennusta, sekä mm. City-Marketin, terveyskeskuksen sairaalan, jäähallin ja SEOn huoltoaseman tulvalta. Tällöin suojauskustannus on
2500…3000 euroa/rakennus.
Kuvassa 9 on vuoden 1993 kevään tulva-aikainen tilanne Saarenputaan sillalta.

Kuva 11. Saarenputaan silta, Kemijoen puoleinen lähtöhaara. Kuvassa
vuoden 1993 tulva-aikainen tilanne (Kuva Veikko Näsänen).
Saarenputaan länsipään tilapäinen sulkupato voidaan tehdä myös 4-tiestä lännemmäksi, jolloin Vitikanpääntietä pysyvästi korottamalla saadaan Vitikanpään
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rakennuksille suoja Ounasjoen puolelle. Penger jatketaan länsipäässä Saarenputaan yli pohjoispuolelle ja viedään tasolla HW1/100+0,5 m, kunnes luonnollinen
maanpinta on tällä tasolla. Vain Saarenputaan uoman kohdalta penger puretaan pois. Vitikanpääntien pysyvän korotuksen kuivavara voi olla rakennusten
kohdalla pieni, koska lyhyitä osuuksia voidaan korottaa suuren tulvan uhatessa.
Tässä vaihtoehdossa 4-tietä ei tarvitse korottaa Saasenputaan pohjoispuolelta.
5.1.7 Toimenpiteiden yhdistäminen
Rovaniemen taaja-alueen pysyvät tulvasuojelutoimenpiteet perkaus ja penkereet/tulvaseinät ovat HW1/100 tulvaa vastaa yksinään varsin huomattavia maisema-, ympäristö- ja kustannusvaikutuksiltaan, eikä perkaus edes yksin riitä
HW 1/100 tulvaa vastaan. Jos perkauksista toteutettaisiin Ounaskosken perkaus
(> 0,5 miljm3), laskee HW 1/100 tulva Jätkänkynttilän sillan yläpuolella 0,5…0,7 m,
jolloin Saarenkylän ja Koskenkylän kiinteiden penkereiden tai tilapäisten penkereiden ja suojausten vaadittava taso laskee saman verran. Tällöin Jätkänkynttilän ylävirran puolella HW1/100 laskee noin tasoon HW 1/50.
Kemijoen monitoimialtaiden vaikutus tulviin Rovaniemellä ja Kemijärvellä (SYKE
2012) mukaan Kemijärven säännöstelyn ylärajan tilapäisen ylittämisen tasoon
N43+150,00 pienentää HQ1/100 virtaaman tasoon 4000 m3/s Rovaniemellä, jolloin se vastaa suuruusluokaltaan HW 1993 tulvaa, jolloin pääosa HW1/100 tulvaongelmasta poistuisi. Vaikka Kemijärven ylärajan ylitys olisi vähempikin, vaikutukset säännöstelyn ajoituksen onnistuessa Rovaniemen HW 1/100 tulvaan ovat
huomattavat. Rovaniemen HW 1/100 laskisi joka tapauksessa alemmaksi kuin
HW 1/50 eli lasku olisi vähintään 0,5 m. Eli Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylityksellä noin 0,7…1 m voidaan HW 1/100 tulvaa laskea Rovaniemen taajamaalueen kohdalla jopa 0,5…1 m, jolloin kiinteiden penkereiden tai tilapäisten
penkereiden ja suojausten vaadittava taso laskee saman verran. Kemijärven
säännöstelyn ylärajan ylitykseen voidaan myös yhdistää Ounaskosken perkaus,
jolloin penkereitä ei tarvita Jätkänkynttilän sillan yläpuoleisilla HW1/100 tulvaalueilla.
5.1.8 Muutostyöt padottaviin rakenteisiin
Suunnittelualueella ei jokiuomassa ole padottavia rakenteita.
5.1.9 Muut toimenpiteet
Rovaniemen kaupungin toimittamien tulvasuojelukohteiden sijaintikartta on liitteenä 7. Tulvasuojelukohteista on tehty kohdekorttilomakkeet, joissa on selitetty
yksityiskohtaisemmin kohteissa suoritettavat työt. Toimenpiteet riittävät arviolta
HW 1/20 tulvalla, mutta suuremmilla tulvilla vesi virtaa tien/penkereen/padon/maakannaksen yli. Rovaniemen kaupungin (Tiermas 2007) antamien tietojen mukaan operatiivinen tulvansuojelu lähtee liikkeelle Citymarketin pumpun käynnistämisellä, kun vesipinta nousee tasolle +75,00. Ennen pumppujen käynnistystä
suljetaan tulvaluukut. Sähköpääkeskukset tulee varata seuraaville pumppaamoille:
- Katajatien pumppaamo
- Lankkutien ja Pulkamontien risteyksen pumppaamo
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- Halvarinranta notko
- Pannunkorva kaivosta yli.
Suljettavat tulvaluukut:
- Mäntyvitikka kantatien alitus
- Halvarinranta rumpu
- Puikuojantien rumpu
- Saarenala-asteen rumpu
- Rautatiesillan sivuojan rumpu
- Viirintienpää laskuoja
- Vitikanpään 2 kpl tulvaluukkua tien Ounasjoen puolella.
Suljettavat sadevesiputket:
- Sumatien purkuputki, sulku Sumatiellä
- Näsmäntien purkuputki (kaukolämpö)
- Kulpintörmä purkuputki (kaukolämpö)
- Vornasen kaupan vierestä johtava tielaitoksen purkuputki
- Saarenkylän kentältä laskeva vanha purkuputki. Suutarintien päästä ei
ole sulkua, vaan putki on suljettu kaivosta
- Pannunkorvan sulkuventtiili
- Saarenpuiston purkuputki suljetaan ennen tulvan nousua tulppaamalla
putkenpää
- Rantapellontien purkuputki suljetaan ennen tulvan nousua tulppaamalla
putkenpää.
Viemäriverkoston kaivojen suojaaminen aloitetaan Vitikanpäästä ja Kulpintörmältä. Vitikanpään jätevesipumppaamo joudutaan tarvittaessa pysäyttämään,
kun vesi nousee tienpinnan tasolle.
Rovaniemen kaupunki on keväällä 2008 kartoittanut tulvantorjuntakohteita Saarenkylässä (Tiermas & Jänkälä 2008). Kartoituksen yhteydessä todettiin, että
kaupungin suojausmateriaali tilanne suuren tulvan varalle on varsin huono. Rovaniemen kaupungin laskelmien mukaan suurtulvan varalle tulisi olla suojausmateriaalia seuraavasti:
- hiekkasäkkejä 30 000 kpl
- säkityslaite
- suursäkkejä 2 000 kpl
- rakennusmuovia vahva 1 000 m (1 rulla = 20 m x 3 m)
- sadevesi/viemäriverkoston tulppia eri kokoja 100 kpl
- tehopumppuja 15 kpl
- aggregaatteja / työmaakeskuksia 15 kpl
- jatkoroikkia 15 kpl
- sekä lapioita, ilmastointiteippiä, nitojia, rimaa, nauloja, veneitä, kumisaappaita, kahluusaappaita.

6. YHTEENVETO PAIKALLISISTA TOIMENPIDEEHDOTUKSISTA SUURTULVAN VARALLE
Tämän selvityksen tarkoituksen oli etsiä paikallisia ratkaisuja tulvariskien pienentämiseksi Rovaniemen taajama-alueella keskimäärin kerran 100 vuodessa
esiintyvällä tulvalla. Selvityksessä käytiin läpi aikaisemmat osaselvitykset ja
hankittiin maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto tarkemman maastomallin
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luomiseksi. Maastomallin ja aikaisemmin laadittujen tulvavaarakarttojen eri mitoitustulvakorkeuksien vertailu osoitti, ettei kustannustehokkailla ja maisemaan
soveltuvilla paikallisilla toimenpiteillä voida suojata läheskään kaikkia vaarassa
olevia rakennuksia. Tulvakorkeus nousee huomattavasti tulvan harvinaistuessa
siten, että Saarenkylä peittyy kokonaan keskimäärin kerran 250…1000 vuodessa esiintyvällä tulvalla. Käytännössä merkittäviä ongelmia alkaa syntyä jo keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvillä tulvilla. Jo tällöin pengerkorkeudet kasvavat paikoin huomattavaa maisemallista haittaa aiheuttaviksi.
Viranomaisten välisen yhteistyön ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi tulee järjestää säännöllisesti tulvasuojeluun ja tulvantorjuntaan liittyviä palavereja sekä
harjoituksia. 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 tulvavaara-alueen
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.
Kemijoen Valajaisen säännöstelyn lupaehdon muuttaminen siten, että Kirkonjyrhämän yläraja N43 + 74,00 m voitaisiin ylittää jo virtaaman ollessa alle 2 400
m3/s, helpottaisi tulva-aikaisen jäänlähtötilanteen hallintaa. Kun uomassa säilyisi riittävä vedenkorkeus myös Valajaisen yläpuolisella osuudella, eivät jäätelit
kiinnittyisi pohjaan niin herkästi, ja jääpatoriski pienenisi huomattavasti.
Nollavaihtoehdossa eli nykytilanteen jatkuessa ei alueelle tehdä tulvansuojelullisia rakenteellisia ratkaisuja, vaan pyritään kehittämään ja tehostamaan olemassa olevia keinoja eli tiedotusta kaikille tulvavaara-alueen asukkaille ja viranomaisyhteistyön kehittämistä kertyneiden ympäri maata kertyneiden kokemusten pohjalta.
Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita (mm. muovia, hiekkasäkkejä, lapioita ym.) tulee varata riittävästi ja sopivat moreeninottopaikat väliaikaisiin pengerrakenteisiin on kartoitettava, jotta suojaustyöt sujuvat mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. HW 1/100 tulvatilanteessa nollavaihtoehdossa tarvittava kone- ja kuljetuskaluston lukumäärä ja saatavuus on arvioitava. Suurtulvatilanteeseen on
laadittava varautumissuunnitelma, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet kriittisimpien alueiden suojauksesta sekä toimintatavoista. Yhteistyötä eri tulvatoimijoiden välillä voitaisiin lisätä. Rovaniemen kaupungin ja ELY-keskuksen tulevissa tienparannushankkeissa tulisi huomioida tulvasuojelullisesti merkittävät
teiden korotustarpeet.
Nollavaihtoehto tai valmiuksien parantaminen ei käytännössä auta mitään rakennusvahinkoihin HW1/100 tulvalla, koska jo vuosien 1973 ja 1993 tulvilla (toistuvuus 1/20…1/30) useita kiinteistöjä suojattiin tilapäisrakenteilla ja kulkuyhteyksiä katkesi. HW 1/100 on Kirkonjyrhämässä 0,8…1 m ja Lainaalla 1…1,1 m korkeampi kuin vuosien 1973 ja 1993 tulvat. Kevään 2012 tulva (toistuvuus noin
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1/10) nousi tielle ja paikoin katkoi kulkuyhteyksiä mm. Vitkanpäässä ja Karvonrannan/Koskenkylän alueella sekä Vaaralassa Kuusamontiellä ja kasteli maastokatselmuksen mukaan autotallin Vitikanpäässä ja varastorakennuksen Katajarannalla.
HW 1/100 tulvalla tilapäisistä tulvasuojelurakenteista yksittäisille rakennuksille Rovaniemen alueelle käy parhaiten perinteinen maavalli joko muovin kanssa tai
ilman muovia. Hiekkasäkkivallit tulevat kyseeseen vain kohteissa, joissa säkkien täyttöön on riittävästi henkilöstöä.
Yksityisten tulvavaara-alueen rakennusten omistajien tulisi kartoittaa oman talonsa tilapäiset suojausmahdollisuudet. Koska HW 1/100 tulvan 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 yli 0,3
metrin. Kaikkien vaarassa olevien kiinteistöjen tulisikin hankkia muovitusta varten soveltuvaa ja varastoituna säilyvää muovia omaan käyttöön tarvittava määrä.
Saarenkylässä Saarenputaan sulkupenkereiden valmistelutyöt pumppaamoineen tulisi tehdä valmiiksi siten, että ainoastaan Saarenputaan kohdalle jätetään virtausaukot. Tämä järjestely turvaa nopean laajan alueen suojauksen
(280…290 rakennusta) HW 1/80 tulvaan saakka ja mikäli Kuusamontietä korotetaan HW 1/100 tulvaan saakka.
Kiinteät tulvapenkereet tulisi rakentaa paikoille, joihin niille on selkeää tarvetta.
Suojaukset tulisi tehdä pysyviksi ainakin sellaisille kohteille, joissa vahinkoja
alkaa tulla jo HW 1/20 ja sitä suuremmilla tulvilla. Tämän selvityksen yhteydessä
laadittiin Rovaniemen alueelle laserkeilausaineiston ja tulvavaarakartan (1/100)
vedenkorkeuksien perusteella pengersuunnitelma, jossa vaarassa olevat rakennukset suojataan penkereillä ja/tai tulvaseinillä. Suojeltaviin kohteisiin tehdään ennen rakentamista yksityiskohtaisemmat pengersuunnitelmat.
Kemijoen ruoppausten vaikutukset vedenkorkeuksiin olivat Kemijoki Aquatic
Technology Oy:n (Rovaniemen kaupungin tulvasuojeluperkaukset 2007) mukaan varsin pienet ruopattaviin massamääriin nähden. Suurin lasku kriittisimmällä Saarenkylän alueella saavutettaisiin Ounaskosken ruoppaamisella. Ounaskosken pohjamateriaali on oletettavasti karkeaa kiviainesta ja kalliota, joten
ruoppauskustannukset voisivat nousta erittäin korkeiksi. Lisäksi ruoppauksen
mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset Jätkänkynttilän sillan ja Ounaskosken
rautatiesillan rakenteisiin olisi tässä vaihtoehdossa tutkittava perusteellisesti.
Perkaukset ovat huomattavan kalliita ja ne eivät yksin riitä tulvasuojelutavoitteen toteutumiseen, mutta perkaus yhdistettynä kiinteisiin ja tilapäisiin penkereisiin/ suojauksiin alentaa merkittävästi pengerkorkeuksia. Perkaukset yhdistettynä Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylitykseen poistavat HW 1/100 tulvaongelman.
Uusista penkereiden ja teiden korotusten yhteydessä rakennettavista suljettavista tulvaluukuista, sadevesiputkista sekä viemäriverkostoon kohdistuvista suojelutoimenpiteistä laaditaan kyseisille paikoille kohdekortit, joissa selostetaan
tarvittavat toimenpiteet ja työtehtävät. Samassa yhteydessä korotetaan nykyisiä
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tulvasuojelukohteiden patoja, joista suurimmasta osasta nykyisellä tasolla
HW 1/100 virtaa yli.

7. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Tässä hankkeessa suunnitellut tulvapenkereet ovat vähäisiä toimenpiteitä eivätkä ne kohdistu jokiuomaan. Penkereiden rakentaminen maalle ei vaadi aluehallintoviraston vesitalouslupaa, koska ne eivät vaikuta veden virtauksiin. Niiden
rakentamiseen tulisi pyytää patoturvallisuusviranomaisen kannanotto, koska
tulva-aikaisesta pengersortumasta voi aiheutua vaaraa ihmishengelle ja huomattava taloudellinen vahinko. Kemijoen perkaus tarvitsee aluehallintoviraston
luvan, koska perkausmassat ylittävät 500 m3. Perkaus ei suoranaisesti edellytä
YVA-käsittelyä, mutta hankkeen laajuuden, keskeisen sijainnin ja Natura-alueen
läheisyyden takia se saattaa olla tarpeen. Perkaus on yleisen tarpeen vaatima,
joten luvan myöntämisedellytykset ovat olemassa.
Saarenputaan päiden tilapäinen sulkeminen tarvitsee aluehallintoviraston luvan,
koska sulkeminen vaikuttaa veden virtaukseen. Jos maalle tulevat penkereet
rakennetaan etukäteen valmiiksi siten, että ne yltävät osittain vesialueelle, ne
tarvitsevat luvan.
Tulvapenkereiden rakentamisessa tulee huomioida, että MRL:n 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta
näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa 1) asemakaavaalueella, 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, eikä 3) alueella, jolla on voimassa MRL:n 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto.
Ounasjokisuussa on Natura 2000 tulvaniittysaaret. Luonnonsuojelulain 29 §
kieltää siinä mainittuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen alueeseen verrattavia alueita muuttamasta niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Perkausvaihtoehdossa
suistosaarien kohdalla keskivesi laskee noin 0,1 m. Laskun suuruus mahtuu
Valajaskosken yläveden vaihtelun piiriin, joten tulvaniittysaaret eivät estäne Ounaskosken perkausta.
Rauhoitetut, uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit (46 § ja 47 §) on hankealueella selvitettävä ja niitä koskevat säännökset otettava huomioon. Pengerrykset ja rantojen eroosiosuojaukset vaativat kaava-alueella maisematyöluvan
ja jossain tapauksessa myös poikkeamisluvan.

8. KUSTANNUKSET
Eri vaihtoehtojen kustannuksia on selvitetty seuraavassa taulukossa. Yhteenvetona alustavasti arvioidut, arvonlisäverottomat kustannukset tutkituille vaihtoehdoille.
Kohdekohtaiset tulvapenkereet
(sisältäen kuivatusrakenteet) 21 km
Yhdistettynä Kemijärven ylärajan ylitykseen
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9…10 milj.€
1…2 milj.€

Pääteiden ja muiden teiden tasauksien nostot
(jää pois, jos Kemijärven ylärajan ylitys tulee)

0,8…1,1 milj.€

Valajaisen lupaehdon muutos
(jääpatotulvien torjuntaan)

0,03 milj.€

Perkaukset (eivät yksin riitä)
30…220 milj.€
Ounaskosken perkaus (yhdistettynä Kemijärven 25…40 milj.€
ylärajan ylitykseen)
Saarenputaan tilapäinen sulkeminen

1 milj. €

9. EHDOTUS JATKOTOIMIKSI
9.1 Jatkotoimenpiteiden priorisointi
1. Haetaan Valajaskosken jääpatotulvia aiheuttavan lupaehdon muutosta Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Tämä on ainoa toimenpide, jolla voidaan
vaikuttaa jääpatotulviin. Lupaehdon muutosta kannattaa hakea, vaikka Kemijoen valuma-alueelle rakennettaisiin tulvavarastoaltaita, koska altaat eivät juuri
vaikuta Rovaniemen jääpatotulvariskiin. Luvan hakija on Kemijoki Oy tai säännöstelyn haittavaikutuksesta kärsivä Rovaniemen kaupunki.
2. Kartoitetaan kiinteistöt, joiden rakenteille ja kellareille saattaa tulla haittaa
HW 1/100 tulvasta. Niiden kiinteistöjen, jotka eivät kuulu kiireellisimpiin kiinteillä
penkereillä suojattaviin alueisiin, omistajat tulee informoida omatoimiseen kiinteään tai tilapäissuojaukseen. 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 HW 1/100 aikainen vesipaine jää alle 0,3 m.
Myöskin muilla alueilla muovista on hyötyä matalammilla tulvilla.
3. Uusien tie- ja katuhankkeiden sekä parannustöiden yhteydessä tiepenkereet
tulisi mahdollisuuksien mukaan korottaa siten, etteivät ne HW 1/100 tulvatilanteissa jäisi veden alle. Kuivavaran tulee olla vähintään 0,3 m.
4. Mikäli kiinteitä penkereitä ei rakenneta Saarenkylään Saaritupien ja 4-tien
välille, laaditaan ensin tarkemmat Saarenputaan hätäsulkusuunnitelmat ja rakennetaan kumpaankin päähän sulkurakenteita (settipato tai maapenger) esivalmiiksi niin pitkälle kuin se on tarkoituksenmukaista.
5. Kiinteiden penkereiden rakentamisjärjestys
1. Halvarinrannan penkereen korotus ja viereisten rakennusten
suojaus ja Lankkutie 44 kohdalla kolmen kiinteistön penger.
2. Napapiirintiestä itään 300 m pitkä penger Takaputaan etelärannalla
3. Lammassaaren länsipään kohdalla Kemijoen pohjoisrannan 300
m pitkä penger.
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Tämän jälkeen em. penkereiden Kuusamontien rajoittama alue on suojattu lähes kerran 100 vuodessa sattuvalta tulvalta.
4. Kulpinväylän ja Kemijoen pohjoisrannan 1200 m penger/seinä 4tien sillasta itään
Erittäin haasteellinen osuus, koska taloja aivan jokiäyräällä.
5. Saaren ala-asteelta Reunatien päähän 330 m penger
6. Tasalantien, Iivarinrannan, Iivarinkujan ja Pulkamontien korotukset penkereksi 1600 m.
7. Koskenkylän Kuusssaaren länsipään kohdan penkereet ja
pumppaamo
8. Pullinputaan penger Lossitiestä koilliseen 700 m
9. Lainaan rannan kerrostalojen penger 300 m
10. Yliopistonkadun korotus ja penkereet Harjulammin kohdalla
1300 m.
11. Koskenkylän ja Karvonrannan väliset muut penkereet
12. Katajatien alueen penkereet 900 m.
13. Pyynpolun penger 300 m.
14. Koivikkotien penger 350 m.
15. Mäntyniementien pään penger 400 m.
16. Vitikanpään penger 3200 m.
Erittäin haasteellinen, koska taloja Saarenputaan jokiäyräällä ja Ounasjoen puolen penger peittää paikoin jokinäkymää. Vitikanpää on pahin tulva-alue ja sen
tulvasuojauksen toteutus riippuu asukkaiden halusta ja toiveista Ounasjoen
puolen penkereen sijoittamisesta. Jos tietä ei koroteta, rakennukset jäävät erityksiin jopa 2 viikoksi.
Kiinteistökohtaisia ja muutaman kiinteistön yhteispenkereitä tehdään, jos sopimuksiin päästään ja rahoituksesta sovitaan.
Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Lapin Ely-keskuksen, Rovaniemen kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa. Suunnittelussa tarkennetaan penkereiden
materiaalit, linjaukset, verhousmateriaalit, luiskakaltevuudet sekä routaeristeet.
Tarvittaessa tutkitaan myös nykyisen perusmaan vakavuus ja kantavuus.
9.2 Vastuut
Lapin Ely-keskus osallistuu tulvasuojelun suunnitteluun ja edistämiseen, mutta
tulvatilanteessa on pelastuslaitoksilla paremmin resursseja varsinaiseen vahinkojen torjuntaan pumppaamalla ja rakennuksia suojaamalla. Tulvantorjunnan
muuttuessa akuutissa tulvatilanteessa pelastustoiminnaksi siirtyy myös vastuu
tulvantorjunnasta pelastuslaitokselle. Lisäksi osavastuu tulvavahinkojen torjunnassa on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. (Tilapäiset tulvasuojelurakenteet
2006).
Suunnittelun teettäjä neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Teettäjinä voivat olla
esimerkiksi kiinteistön omistaja, Lapin Ely-keskus tai Rovaniemen kaupunki.
Suunnittelun kustannukset jaetaan erikseen sovittavalla tavalla.
Suunnitteluttamis- ja rakentamisvastuut sovitaan tapauskohtaisesti. Asiantuntijana toimii Lapin Ely-keskus.
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Toteutuksen kustannuksista vastaavat pääasiassa valtio, Rovaniemen kaupunki
sekä kiinteistön omistaja.
Kunnossapidosta vastaa erikseen sovittavalla tavalla kiinteistön omistaja ja/tai
kaupunki.
Asiantuntijana ongelmatapauksissa toimii Lapin Ely-keskus.

10.

HYÖTY-KUSTANNUSANALYYSI

Hyöty kustannusanalyysia varten on tulvista aiheutuvat vahingot laskettu niin,
että mitoittavana tulvana on käytetty HQ1/100 tulvatilannetta. Mitoitustulvavahinkojen taloudellisten vahinkojen suuruudeksi arvioitiin rakennusten osalta noin
22 milj.€. Lisäksi tulevat liikenteelle aiheutuvat vahingot ja pelastustoimelle aiheutuvat kustannukset.
Mahdollisten HW 1/100 tulvan Rovaniemen alueen tulvansuojelutoimenpiteiden
(penkereet ja Valajaisen lupaehdon muuttaminen) toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 9…10 milj.€. Laskenta perustuu penkereen jmhintaan 400…500 €/jm (tausta-alueiden kuivatusjärjestelyineen). Hanke on kokonaisuutena taloudellisesti kannattava, koska Rovaniemen taajama-alueen
suunnittelualueella mitoitustulvista aiheutuvat kertavahingot ovat yli kaksinkertaiset tulvasuojelutoimenpiteiden kustannuksiin verrattuna.
Osaratkaisuna Saarenputaan päiden tilapäinen sulkeminen suojaisi lähes 300
rakennusta HW 1/100 tulvalta, jolloin hyöty on noin 12 milj. € ja kustannukset noin
1 milj.€ ensi kerralla rakennettuna. Jos Kuusamontietä ja 4-tietä korotetaan tarvittavilta osin perusparannusten yhteydessä ja tarvittavat maalle tulevat penkereet rakennetaan valmiiksi, voidaan yli puolet Rovaniemen tulvariskialueen rakennuksista suojata nopeasti tulvan uhatessa varsin pienillä toimenpiteillä ilman
pitkin rantoja rakennettavia kiinteitä penkereitä.
Jos Kemijoen valuma alueelle rakennetaan merkittäviä uusia tulvavesien varastoaltaita tai Kemijärven ylärajan ylitys otetaan käyttöön, pienenevät Rovaniemen
alueen tulvasuojelurakenteiden kustannukset merkittävästi.
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