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Asia: Kommen2t ROVANIEMEN TULVASUOJELUN YLEISSUUNNITELMASTA 

Jatkotoimenpiteisiin ehdotamme seuraavia lisäyksiä 

1. Suotautuminen ja suotovesien poisto 

Monet käytännön kokemukset vii?aavat siihen, e?ä sora ja hiekka juonteet maaperässä ovat 
kuin vesijohdot, jotka johtavat ve?ä penkereiden taakse aivan Saarenkylän ydinalueille 
saakka. Tältä osin tarvitaan vielä lisäselvityksiä suotovesikaivojen syvyyksille ja mitoituksille, 
jo?a keinot ja kustannukset suotovesien poispumppaamiselle %ede?äisiin. Suotautumisesta 
pitäisi olla tarkkaa %etoa jo ennen tarkemman suunni?elun alkamista. 

Rantatörmällä olevien rakennusten osalta veden suotautuminen pitää torjua pumppauksin. 
Suunnitelmassa tämä todetaan, mu?a lii?eisiin tarvi?aisiin periaatekuvia; mille syvyydelle 
salaojat pitää sijoi?aa ja mille etäisyydelle rakennuksesta. Nämä rakenteet pitäisi sisälly?ää 
myös tulvasuojelun kokonaisuuteen, jotka toteute?aisiin osana toteute?avia urakoita. Ei 
voida ajatella, e?ä salaojaputket ja pumppauskaivot jäte?äisiin kiinteistönomistajien 
vastuulle 

2. Tulvasuojeluhankkeiden käynnistäminen 

Tulvasuojausten toteu?aminen kiinteistönomistajien toimesta ei ole mahdollista; asiasta ei 
ole ihmisillä tarvi?avaa osaamista, monille voi kustannukset olla ylivoimaisia ja jotkut voivat 
vastustaa ylipäätään tulvarakenteiden tekemistä tonJnsa kohdalle.  

Jos vastuu aluesuojauksista ja yksityisteiden korotuksista on kullakin kiinteistöllä erikseen, on 
toteutuminen enemmän kuin epävarmaa. Jos muutamakin jä?ää oman osuutensa tekemä?ä, 
menevät muutkin suojaukset hukkaan. Suunnitelmassa on tarpeen viitata KiJlässä vireillä 
olevaan toimintamalliin, jossa kunta vuokraa yksityisten maalle tulevan tulvarakenteen 
alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja toteu?aa hankkeen.   

Tulvarakenteiden toteu?amisesta tulisi muodostaa sopivia hankekokonaisuuksia. 
Toteu?amisesta vastaisi yksi taho. Soveltuva taho olisi kaupunki, joka kilpailu?aa 
kokonaisuuden suunni?elun, työt ja valvoo ja vastaano?aa toteutuksen.  

Rahoitus tulvarakenteisiin tulee saada kaupungilta ja val%olta (KiJlän malli). Kustannusten 
jakaminen kiinteistönomistajille johtaa mahdo?omuuteen.  Kaikilla omistajilla ei ole 
mahdollisuu?a osallistua varsin mi?aviin kustannuksiin, jolloin aluesuojauksen toteu?aminen 
voi epäonnistua kokonaan.  

3. Takaputaan sulkeminen 

Yksityisten kiinteistöjen osalta Takaputaan tulvasuojelun toteu?aminen kiinteistökohtaisin, 
aluesuojauksin ja %ekohtaisin ratkaisuin olisi ka?avuudeltaan, kestoltaan ja 
valitusprosesseineen pitkäkestoinen ja epäyhtenäinen ratkaisu. Tämän vuoksi Takaputaan 



sulkeminen olisi ensisijainen vaihtoehto. Kustannusnäkökulmasta olisi Vi%kanpään padon 
vaihtoehtona selvite?ävä padon rakentaminen Ounasjoen itäpuolen%en sillan yhteyteen. 

4. Kiinteistöjen korkeusasemien merkkaus 

2020 tulvasuojelun yhteydessä tuli esille e?ei kiinteistöjen omistajilla ole käsitystä alueen 
korkeusasemasta. Tämän vuoksi syntyi turhaa huolta ja myös turhia kustannuksia 
ennuste?ujen tulvakorkeuksien yläpuolella olevien kiinteistöjen suojauksessa. Olisi 
ensiarvoisen tärkeää, e?ä tulvariskialueen kiinteistöjen korkeusasemat merka?aisiin 
keskitetys% kaupungin toimesta.  
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