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Esityksen sisältö

▪ Mistä Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on kyse?

▪ Tulvariskikohteet suunnittelun taustalla

▪ Mitä toimenpiteitä hallintasuunnitelmassa on?

▪ Mitä vaihtoehtoja Saarenkylään?

▪ Mitä kiinteistönomistaja voi tehdä tulvan uhatessa?
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Taustaa

▪ EU:n tulvadirektiivi (2007/60/EY) 

▪ Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja Valtioneuvoston asetus 

tulvariskien hallinnasta (659/2010)

– Yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista 

aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin

▪ Laki (200/2005) ja asetus (347/2005) viranomaisten suunnitelmien 

ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

– Tavoitteena: 

▪ edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten 

suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä, 

▪ parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä 

▪ edistää kestävää kehitystä

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexdoc!prod!CELEXnumdoc&lg=FI&numdoc=32007L0060&model=guicheti
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100620
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100659


Kemijoen vesistöalue

▪ Rovaniemen taajama

▪ Kittilä kirkonkylä

▪ Kemijärven keskusta

Paatsjoen vesistöalue

▪ Ivalon taajama

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue

▪ Tornion kaupunki (jääpatoriski)

Rannikkoalue

▪ Kemin kaupunki (meritulvariski)

Suomessa yhteensä 22 merkittävää tulvariskialuetta

Merkittävät tulvariskialueet 

Lapissa
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Tulvariskien hallinnan prosessi

▪ Sovitettu yhteen vesienhoidon 

kanssa

▪ Joka vaiheesta raportointi EU:lle

▪ 2. kauden tulvaryhmän 

toimintakausi 1.1.2019 - 30.5.2022

▪ 1. kuuleminen 9.4 - 9.7.2018

▪ 2. kuuleminen 

2.11.2020 - 3.5.2021

I vaihe: Tulvariskien alustava 
arviointi (22.12.2011)

Uudelleentarkastelu 22.12.2018. 
Jatkossa joka 6. vuosi

II vaihe: Tulvakartoitus 
(22.12.2013)

Uudelleentarkastelu 22.12.2019. 
Jatkossa joka 6. vuosi

III vaihe: Tulvariskien 
hallintasuunnitelmat (22.12.2015)

Uudelleentarkastelu 22.12.2021. 
Jatkossa joka 6. vuosi

Tulvariskialueiden 

tunnistaminen ja 

nimeäminen

Tulvakartoitus 

merkittäville 

tulvariskialueille

Toimenpiteet

tavoitteiden 

saavuttamiseksi

Tulvariskien 

hallinnan 

tavoitteet



Tulvariskien hallinnan suunnitteluun 

liittyvät viranomaiset

ELY-keskus Tulvaryhmä MMM Maakunnan liitto

SYKE

Valmistelee 

ehdotuksen 

hallintasuunnit

elmaksi

Ehdotus

Uudelleen 

valmistelu

Seuraa ja 

ohjaa 

valmistelua

Ehdotuksen 

käsittely

Hyväksyy ja 

nimeää 

tulvaryhmän

Hallinta-

suunnitelman 

hyväksyminen

Hylkää

Kokoaa 

tulvaryhmän

raportointi 

EU:n 

komissiolle

Hyväksyy

Toimenpiteiden 

seuranta

Asian-
tuntijat

Lapin 
ELY-

keskus

Kunnat

Lapin 
pelastus

laitos

Lapin 
liitto

Tulvaryhmien tarkoitus:

➢ Viranomaisten yhteistyön 

järjestäminen

➢ Näkemysten yhteen 

sovittaminen 

➢ Asiantuntemus

➢ Muiden viranomaisten ja 

etutahojen kytkeminen 

suunnitteluun 

➢ Yhteisen tahtotilan luominen 

www.ymparisto.fi/tulvaryhmat

620/2010, 15§

659/2010, 6§
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http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat


Ote tulvakartasta 

Tulvakarttapalvelu:

www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tulvatilanne 1/100a: 

Vedenkorkeus Lainaalla: N2000+78,62 m

Virtaama Valajaskoskella: 4928 m3/s

7

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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▪ Pulkamontien terveysasema (1/100a, saartama 1/50a)

▪ Palvelutalot:

– Pulkamontien palvelutalot (Saarentupa, Kotipihlaja, 

Saarenkoti) (1/100a, saartama 1/50a)

– Palvelutalo Näsmänkieppi (1/250a, saartama 1/100a)

▪ Päiväkodit:

– Hiirilimppu (1/100a, saartama 1/50a)

– Saarenpudas (1/1000a, saartama 1/50a)

– Kotola Saarenkylä (1/100a)

– Pikkusuutari (1/250a)

▪ Koulut:

– Saaren koulu (1/250a, saartama 1/50a)

Merkittävät tulvariskikohteet

Tulvan 
toistuvuus

Asukkaiden 
määrä

Asuin-

rakennusten 
määrä

Rakennusten 

määrä 
yhteensä

1/20 16 10 94

1/50 353 136 412

1/100 1 101 337 904

1/250 2 631 712 1 897

1/1000 6 155 1 750 3 594

Tulvavaarassa olevat asukkaiden ja asuinrakennusten määrät 

Rovaniemellä (RHR 2018)

Vaikeasti evakuoitavat kohteet Saarenkylässä



Erittäin tärkeät ensisijaiset toimenpiteet

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

▪ Tulvariskien huomioiminen rakentamisessa ja 

kaavoituksessa

▪ Omatoiminen varautuminen

Tulvasuojelu toimenpiteet

▪ Tulvasuojaukset Rovaniemelle

▪ Tulvapenkereet Kittilään

▪ Kemijärven patojen korottaminen

▪ Yhdyskuntatekniikan suojaustoimenpiteet

Valmiustoimenpiteet

▪ Tulvaviestintä

▪ Tulvantorjunnan harjoitukset

▪ Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden hankinta ja 

testaus

Toimenpiteet tulvatilanteessa

▪ Tilapäisten tulvasuojausten käyttö

▪ Vesistön säännöstely ja poikkeusluvat

▪ Keskeisten liikenneväylien toimivuus

▪ Ajantasaisen tulvatilannekuvan ylläpito
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Muut hallintasuunnitelman 

toimenpiteet

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

▪ Tulvakartoitus

▪ Tulvatietojärjestelmän kehittäminen

▪ Tulvariskin huomioiminen liikenneverkoston 

suunnittelussa 

▪ Vesihuoltoverkoston tulvakestävyyden 

parantaminen

▪ Toimintojen uudelleen sijoittaminen

Tulvasuojelutoimenpiteet

▪ Luonnonmukainen veden pidättäminen valuma-

alueella

▪ Jäänsahaus

Varautumistoimenpiteet

▪ Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien 

kehittäminen

▪ Pelastus- ja varautumissuunnitelmien 

päivittäminen

Toimenpiteet tulvatilanteessa

▪ Vapaaehtoistoiminnan hyödyntäminen

▪ Sähkönjakelun turvaaminen erityiskohteille

▪ Tilapäismajoituksen järjestäminen

▪ Talousveden laadun varmistaminen

Jälkitoimenpiteet

▪ Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan hyödyntäminen

▪ Puhdistus ja ennallistamistoimenpiteiden 

suunnittelu

▪ Tieyhteyksien avaaminen

▪ Ympäristövahinkojen selvittäminen

▪ Korjaustoimenpiteet

▪ Tulvan hallinnan arviointi
10



Rovaniemen 

tulvasuojauspaikat

1/50a tulvalla

▪ Tarve n. 4 km

▪ Korkeus alle 1 m

▪ Suojausten 

tarkempi sijainti 

tarkentuu 

tarkemmassa 

suunnittelussa!

▪ Vaihtoehtoja:

– Moreenipenger

– Tulvaseinä

– Tilapäinen suojaus

– Korotettu tie
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Esimerkkejä Simon 

tulvapenkereistä ja tulvaseinistä
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Esimerkkejä Porin 

tulvapenkereistä
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Esimerkkejä tulvaseinistä  Kalajoelta

© Alaraudanjoki 2011

© Alaraudanjoki 2011
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Kulpintörmän penkereen 

havainnekuva



Kuka tekee? Kuka maksaa?

▪ Laajempien alueiden suojaamisessa 

kunnilla keskeinen rooli

– Kunta vastaa alueidensa maankäytön 

suunnittelusta ja kaavoituksesta 

– Kunnalla mahdollisuus huolehtia 

suojausten kunnossapidosta

▪ Yksittäisen kiinteistön suojaamisesta 

ja kunnossapidosta vastaa 

kiinteistönomistaja

▪ Valtion osarahoitusta voi hakea 

ELY-keskuksesta laajempien 

tulvasuojelukokonaisuuksien 

suunnitteluun ja toteuttamiseen

– Ensisijaisena hakijana kunta
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Mitä toimia kiinteistönomistaja voi tehdä 

ennen tulvaa?

▪ Tarkista vakuutuksesi kattavuus tulvavahinkojen varalta. 

▪ Suunnittele etukäteen miten suojaat asuntosi (tilapäinen tulvapenger, varaa 

hiekkaa tontillesi, tulvavalli hiekkasäkeistä, suojaaminen rakennusmuovilla jne.).

▪ Selvitä 
– mahdollisuus viemäreiden, salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseen, ettei tulvavesi 

pääse niiden kautta asuntoon tai tontille.

– mistä ja miten käännät asuntosi vesilinjan kiinni ja katkaiset sähkövirran koko 

rakennuksesta. 

– mitä omaisuuttasi sekä sisällä että ulkona voit siirtää turvaan jo ennen tulvaa ja mitä 

tulvan aikana.

– miten pääset tulvan uhatessa poistumaan asunnosta ja asuinalueelta turvallisesti 

(www.ymparisto.fi/tulvakartat)

▪ Hanki kotiisi pumppu, jos asut alueella, jossa vesi tulvii helposti kellariin.

▪ Seuraa eri tiedotusvälineitä ja erityisesti viranomaisten antamia tiedotteita ja 

ohjeistuksia.

▪ Käy kodin tulvasuunnitelma läpi perheesi kanssa, jotta kaikki osaavat toimia 

tulvan aikana.

Lapin asukkaiden 

tulvaopas
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http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/134603/Tulva_opas_Lappi-korjattu.pdf?sequence=8&isAllowed=y


Mitä toimia kiinteistönomistaja voi tehdä 

tulvan aikana?

▪ Tulvatilanteessa ensisijaisesti huolehtia, ettei hän itse jää tulvavaaraan ja 

mahdollisuuksien mukaan tulee auttaa naapuria pelastautumaan tulvalta! 

▪ Vältä turhaa liikkumista tulva-alueilla lisäonnettomuuksien välttämiseksi. 

▪ Katkaise sähkö pääkytkimestä. Katkaise virta tai irrota pistoke vain, jos voit tehdä 

sen turvallisesti kuivasta paikasta. 

▪ Varaudu sähkökatkoon. Tulvavesi voi aiheuttaa laajoja ja pitkäaikaisia sähkön 

jakeluhäiriöitä.

▪ Sulje: 

– varmuuden vuoksi veden pääsulku jälkivahinkojen pienentämiseksi.

– kaikki kaasuventtiilit ja irrota nestekaasupullot kaasujohdoista. 

– öljylämmityksen kaikki mahdolliset venttiilit ja pyri estämään tulvan pääsy 

öljysäiliöön. Öljysäiliö voi nousta paikoiltaan tulvaveden nosteen voimasta. 

Lapin asukkaiden 

tulvaopas
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https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/134603/Tulva_opas_Lappi-korjattu.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista

▪ Kuuleminen hallintasuunnitelmista 2.11.2020 - 3.5.2021

– Samaan aikaan lausuntopyynnöt asiaan kuuluvilta viranomaisilta

– Kuka tahansa voi jättää mielipiteensä suunnitelmista

– Tiedotetaan tarkemmin kuulemisen alkaessa

▪ www.ymparisto.fi/trhs/kemijoki

▪ www.lausuntopalvelu.fi

http://www.ymparisto.fi/trhs/kemijoki
http://www.lausuntopalvelu.fi/

