
ASIALISTA / OHJELMA



Tulvasuojelun yleissuunnitelma

• Esityksessä Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027 Rovaniemen
kaupungille annetaan tehtäväksi tulvasuojelun suunnittelu Rovaniemen tulvariskialueilla.

• Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut kilpailutti tulvasuojelun yleissuunnittelun touko-
kesäkuussa ja yleissuunnitelman laatijaksi valittiin Ramboll Oy.

• Tekniset palvelut toimii yleissuunnittelussa tilaajana, yleissuunnittelun kustannusarvio on 75 000€
ja Lapin ELY-keskus on myöntänyt Rovaniemen kaupungille 50% avustuksen.

• Kaupungininsinöörin päätöksellä yleissuunnittelutyölle perustettiin ohjausryhmä, ohjausryhmään
kutsuttiin edustus Rovaniemen keskeisiltä tulvatoimijoilta.

• Tulvasuojelun yleissuunnitelmaan liittyen järjestetään kaksi yleisötilaisuutta Saaren koululla:
14.10.2021 ja 9.12.2021.



Tulvasuojelun yleissuunnittelun ohjausryhmä
• Rovaniemen kaupunki

• Tekniset palvelut: Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö; Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri
• Henkilöstö- ja hallintopalvelut: Johanna Aho, riskienhallintapäällikkö
• Elinvoimalautakunta: Matti Henttunen, puheenjohtaja
• Tilapalvelukeskus: Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö

• Lapin ELY-keskus
• Niina Karjalainen, vesitalousasiantuntija

• Lapin pelastuslaitos
• Ari Saarenpää, palopäällikkö

• Napapiirin Energia ja Vesi Oy
• Veera Pikkarainen, ESQ-specialist

• Kemijoki Oy
• Sakari Pyhäjärvi, päällikkö, lupa-asiat

• Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry
• Jukka Aula, puheenjohtaja

• Suunnittelukonsultti Ramboll Finland Oy
• Jari Kinnunen, projektipäällikkö



Yleisötilaisuus 1

Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi
Saarenkylä, Vitikanpää, Pullinranta/Karvonranta, Koskenkylä, Vaarala sekä Lainaanranta

SUUNNITTELUALUEET



TULVARISKIALUE JA SEN MERKITYS TÄLLE
SUUNNITTELUTYÖLLE
Rovaniemen alue on yksi 22:sta Suomen merkittävästä tulvariskialueesta
MMM nimeämispäätös 12/2018 merkittävistä tulvariskialueista vuosille 2018-2024 (taustalla tulvariskilaki 620/2010)

Rovaniemi / merkittävä
tulvariskialuerajaus



ESITYS KEMIJOEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAKSI
VUOSILLE 2022-2027 (punaisella nykyisen suunnitelman tavoite 2016-2021) :

Vesistöalueen väestö on turvassa tulvilla > tavoitetaso 1/100a (1/250a)

Am. määritykset ohjaavat myös maankäytön suunnittelua ja luvitusta.

MITOITUSTULVATASOT

Tiedot päivitetty Kemijoen tulvaryhmän päätöksistä. Yleisötilaisuudessa esitetty tieto oli näiltä
osin vanhentunutta. Taulukko ja kartta ESITYKSESTÄ Kemijoen tulvariskien
hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Yleisötilaisuudessa esitetty kalvo, jossa vanhentunutta tietoa



MITOITUSTULVAKORKEUKSISTA
Tämän suunnittelutyön tavoitteena on esittää jokaiseen suojausta vaativaan kohteeseen / alueeseen sopiva
tulvasuojausratkaisu mitoitustulvatilanteissa 1/50a ja 1/100a ottaen huomioon sen vaikuttavuus, toteutettavuus,
kustannukset sekä maisema-arvot.

Tällä suunnittelualueella mitoitustulvatilanteiden korkeusero on
1/50a +48cm = 1/100a (1/100a +62cm = 1/250a)

Em. mitoitustulvakorkeuksien vertailua esim. kevättulvaan 2020:
• Lainaanranta +77,61 <>1/50a = +77,91, <> 1/100a = +78,44
• Saarenputaan itäpää +78,10 <> 1/50a = +78,40, <> 1/100 = +78,88

Aikaisempia suuria tulvia (tiedot Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta)
• 1993 Ounaskoski ylä +77,68, Kirkonjyrhämä +76,24, Saaritupien kohta +78,26
• 1981 Ounaskoski ylä +77,52, Kirkonjyrhämä +76,13
• 1973 Ounaskoski ylä +77,78, Kirkonjyrhämä +76,36

Tulvakorkeudet on ilmoitettu / suunnitelma laaditaan N2000-korkeusjärjestelmään. Niin tulvalukemista kuin
rakennusten lattia/pihakorkeuksista voi olla tietoa myös vanhoissa korkeusjärjestelmissä. Vanhojen
korkeusjärjestelmien (N43 ja N60) erot N2000 järjestelmään ovat:

N2000 -50cm = N43 N2000 -36cm = N60



VAKUUTUS JA TULVAVAHINGOT

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia rakennus- ja irtaimistovahinkoja on korvattu
vuoden 2014 alusta alkaen vain kotivakuutuksiin kuuluvasta tulvaturvasta.

Useimmissa vakuutustuotteissa tulvaturva löytyy osana koti- ja
kiinteistövakuutusta. Tulvavahinkoja korvataan kotivakuutuksista vain silloin, kun
tulva on ollut poikkeuksellinen. Poikkeuksellisuus on määritelty vakuutusehdoissa.

Vakuutusyhtiö tilaa tulvan toistuvuuslausunnon Tulvakeskukselta.

Yleensä poikkeuksellisella tulvalla tarkoitetaan tilastollisesti kerran 50 vuodessa
tai harvemmin esiintyvää tulvaa.



ALUETTA KOSKEVAT AIKAISEMMAT SELVITYKSIÄ

Suunnittelualueelle on tehty mm. seuraavia tulvasuojeluun liittyviä suunnitelmia / selvityksiä,
jotka toimivat osaltaan myös tämän yleissuunnittelutyön tausta-aineistona:

• Esiselvitys tilapäisistä tulvasuojeluratkaisuista Saarenkylän, Vitikanpää, Pullinrannan ja
Koskenkylän alueille (SYKE), 2020

• Tilapäissuojaustarpeiden määrittely eri tulvatilanteisiin

• Rovaniemen tulvakartoitus, 2019

• Tarkistettu tulvavaara-alueet / tulvatasot tulvavaarakarttoihin

• Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat (2016 – 2021 sekä 2022 – 2027)

• Luo perustan vesistöalueen tulvasuojelutavoitteille

• Rovaniemen alueen tulvariskien pienentäminen kerran 100 vuodessa toistuvassa tul-
vatilanteessa, 2012

• Selvitetty mm. pengerryksiä sekä Putaan tilapäista sulkemista tietyllä tasolla

• Rovaniemen taajama-alueen tulvien aiheuttamisen vahinkojen rajoittamisen yleis-
suunnitelma, 2007

• Tarkasteluna mm. altaat, säännöstelyt, ruoppaukset yms. Toimi taustaselvityksenä mm. myöhemmille
tulvariskien hallintasuunnitelmille



YLEISSUUNNITELMA
Erityisiä vuosittaisia tulvariskialueita ovat mm. Saarenkylän, Vitikanpään, Pullinrannan, Lainaanrannan, Koskenkylän sekä
Vaaralan alueet.

Tässä yleissuunnitelmassa tukeudutaan siis Tulvakeskuksen määrittämiin mitoitustulvakorkeuksiin Tulvakarttapalvelu
(ymparisto.fi) Suunnittelutehtävään ei kuulu altaat tai esim. vesistön säännöstelyasiat.

Suunnittelutyön tavoitteena on esittää jokaiseen suojausta vaativaan kohteeseen / alueeseen sopiva tulvasuojausratkaisu
mitoitustulvatilanteissa 1/50a ja 1/100a ottaen huomioon sen vaikuttavuus, toteutettavuus, kustannukset sekä maisema-
arvot. Tähän liittyy oleellisesti mm. suunnittelualueen olosuhteiden haasteellisuus mm. suojausten tilatarpeiden osalta.

Yleissuunnitelman mukainen  tulvasuojausratkaisuiden kokonaisuus on ajateltu muodostuvan erilaisista suojausratkaisuista ja
niiden yhdistelmistä, kuten pysyvistä kiinteistä rakenteista (penkereet, seinämät, teiden ja katujen korottamiset tmv.) sekä
tilapäisistä ratkaisuista (kuten säkit, tulvaseinä-elementit jne.). Em. ratkaisut voivat perustua siis mahdollisesti eri
mitoitustulvatilanteisiin.

Ottaen huomioon suunnittelualueen olosuhteiden haasteellisuus mm. suojausten tilatarpeiden osalta suunnitelman
lopputuloksena voi olla eri tulvatilanteiden mitoittamat suojausyhdistelmät (esim. maapenger tai tien korotus tasoon 1/50a ja
korotus 1/100a toteutetaan muulla rakenteella tai tilapäisratkaisuin)

Yleissuunnitelma laaditaan siten ja sillä tarkkuudella, että sen perusteella suunnitelmaratkaisuille voidaan hakea hallinnollinen
ja yleinen hyväksyntä. Suunnitelma tulee toimimaan tulvasuojeluhankkeiden jatkotoimia koskevan päätöksenteon (luvitus-,
sopimus- ja rahoitusasiat yms.) ja myöhemmin laadittavien rakennussuunnitelmien perustana.



YLEISSUUNNITELMA
Suunnitelmassa tarkastellaan myös Putaan sulkemismahdollisuutta osana Saarenkylän alueen
tulvasuojelua.

Voidaanko Putaan sulkemisella tai edes osittaisella saavuttaa järkevin kustannuksia hyötyjä
Putaan ranta-alueiden suojaustarpeiden suunnittelussa.

Putaan sulkemistarkastelussa mitoittavana tekijänä on siihen laskevien valuma-alueiden
vesimäärät (sulanta, sadanta), joiden hallinta tulva-aikana on tehtävä pumppauksin.

Tämä selvitystyö pyritään tekemään nyt suunnittelutyön alkuvaiheessa.



Yleissuunnitelmaraportin alustava sisältö



TAVOITE: LAADUKAS JA
TAVOITTEIDEN MUKAINEN

SUUNNITELMAKOKONAISUUS

Ø Suunnitelman sisäinen läpikäynti ja
laadunvarmistus (itselle luovutus),
dokumentaation kokoaminen

Ø Tilaajan esitarkastus
Ø Tarvittavat korjaukset ja

tarkennukset esitarkastuksen
jälkeen, suunnitelman luovutus

TAVOITE: RUNKO
YLEISSUUNNITALMARATKAI-

SUIDEN SISÄLLÖLLE

Ø Suojaustarpeiden laajuus
Ø Suojausmenetelmät eri

tulvatilanteissa
Ø Suunnitelmaluonnokset
Ø Kustannusvaikutukset mukaan

TAVOITE:
YLEISSUUNNITELMA

Ø Yleisöpalautteiden perusteella
luonnoksen tarkentaminen

Ø Tekniikka-alakohtaisten
suunnitelmien tarkentaminen

Ø Valmis suunnitelmakokonaisuus

Työvaiheet projektissa

luottamuksellinen

TAVOITE: TYÖN TEHOKAS
KÄNNISTYMINEN

Työn aikataulun, tavoitteiden ja
sisällön tarkennukset, ohjausryhmän

kokoonpano, lähtöaineistotarpeet

Lähtötietojen kokoaminen

Ohjausryhmän kokous
Lähtötietojen kokoaminen

Tilaaja- / viranomaissidosryhmien
kokemukset tulvatilanteista ja
käytetyistä suojausratkaisuista

TAVOITE: KOKONAISKUVAN
HAHMOTTAMINEN

Ø vesistötulvan käyttäytyminen eri
mitoitustulvatilanteissa

Ø hulevesitulvariskit vesistötulvan
aikana

Ø suunnitelmaratkaisuja ohjaavat
/  rajoittavat tekijät

Ø sidosryhmien ja kiinteistöjen
omistajien ennakkonäkemys
hyväksyttävistä suojaus-
ratkaisuista, niiden
toteutusvastuista jne.

Valmiit esiselvitykset,
nykytilakartoitukset, maasto-
käynnit, vesistö- ja hulevesien

hallinnan mallinnukset,
sidosryhmähaastattelut ja

asukaskyselyt

Yleisötilaisuus 1

VAIHE 1
TYÖN KÄYNNISTÄMINEN

VAIHE 2
ANALYYSIT

VAIHE 3
LUONNOS-

SUUNNITTELU

VAIHE 4
SUUNNITTELU

RAPORTOINTI

VUOROPUHELU

VAIHE 5
SUUNNITELMAN
VIIMEISTELY- JA

LUOVUTUS

Yleisötilaisuus 2
Tilaajan tarpeet täyttävä
suunnitelmakokonaisuus



SUUNNITTELUTYÖN AIKATAULU

TYÖN
KÄYNNISTÄMINEN

NYKYTILA- ANALYYSIT JA
MAASTOKÄYNNIT

Työpalaveri Haastattelut / kyselyt Yleisötilaisuus

SUUNNITTELU

TOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI

VUOROVAIKUTUS

Ohjausryhmän kokous

SUUNNITELMAN
VIIMEISTELY JA

LUOVUTUS

LUONNOSSUUNNITTELU

Yleinen lomakausi

MAASTOKÄYNNIT

TAUSTA-
SELVITYKSIÄ



Esimerkkejä tulvasuojausratkaisuista

Kuvia Kittilässä rakenteilla
olevista tulvapenkereistä
(kuvat Ramboll)



Esimerkkejä tulvasuojausratkaisuista

Kuva matalasta tulvamuurista Kalajoella osana tulvasuojausta
(kuva LAP ELY Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelma
2016-2021 / Timo Alaraudanjoki)

Kuva Simossa kiinteistön suojauksesta tulvaseinällä
penkereiden välissä (kuva Rovaniemen taajama-alueen tulvien
aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen yleissuunnitelma 2007
/ Saarijärvi)



Esimerkkejä mahdollisesti hyödynnettävistä infrarakenteista

Liukuvalettava betonikaide (pysyvä ratkaisu), korkeus
räätälöitävissä (kuva www.skantti.fi)

Step-betonikaide-elementti (tilapäiseksi / pysyväksi
ratkaisuksi), korkeudet 0,6m-2,1m (kuva www.rudus.fi)



Suunnittelu ja ratkaisut havainnollistetaan 3D:nä

Pulkamontien terveyskeskus / nyk. penkereet
suunnitelmamallissa

Tärytien alueen nyk. penkereet suunnitelmamallissa




