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1 Johdanto

Rovaniemi sisältyy maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (20.12.2018, Kemijoen vesistöalue) mukaisiin valta-
kunnallisesti merkittäviin tulvariskialueisiin. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat
sekä koko vesistöalueen kattava tulvariskien hallintasuunnitelma.

Viimeisin Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022 – 2027 valmistui joulukuussa 2021
ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi sen päätöksellään 16.12.2021 (VN/28824/2021).

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on määritetty erilaisia tavoitteita tulvariskien vähentämiseksi pysyvästi. Rova-
niemen osalta yhtenä tavoitteena on tulvasuojausten toteuttaminen. Erityisesti Saarenkylässä, Vitikanpäässä, Kos-
kenkylässä ja Kemijoen varrella Saarenkylästä Oikaraiseen on useita kohtia, josta tulvavesi uhkaa nousta raken-
nuksille tai teille jo kerran 50 vuodessa toistuvassa (1/50a) tulvatilanteessa.

Edellä mainittuun tavoitteeseen perustuen kaupunki käynnisti vuonna 2021 Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunni-
telman laadintatyön Saarenkylän, Vitikanpään, Lainaanrannan, Pullinrannan, Karvonrannan, Koskenkylän sekä
Vaaralan alueille. sekä Viirinkankaan alueille. Suunnittelutyön aikana tarkasteltaviin alueisiin lisättiin Viirinkan-
kaalta Ahkiomaantie ja Yliopistonkatu.

Suunnittelutyön on laatinut Ramboll Finland Oy, josta projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana hankkeessa on toi-
minut Rovaniemen toimistolta Ins.AMK Jari Kinnunen. Suunnittelutyöhön on osallistunut Ramboll Finland Oy:stä
myös hydrologian asiantuntijana DI Päivi Paavilainen, pumppausasiantuntijana DI Markku Filatov sekä geo- ja pa-
toturvallisuusasiantuntijana DI Toni Talvinen.

Kuva 1. Suunnittelualueet (taustakartta Tulvakeskus / tulvakartta)
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2 Lähtökohdat

2.1 Taustaselvitykset
Rovaniemelle on aikaisemmin laadittu useita tulvasuojelun esiselvityksiä ja -suunnitelmia, joista alla lyhyet tiivistel-
mät.

2.1.1 Rovaniemen taajama-alueen tulvien aih.vahinkojen rajoittamisen YS, 2007
Lapin Ympäristökeskuksen (ELY) laatimassa suunnitelmissa läpileikattiin hyvin laajasti ja osin yksityiskohteisesti-
kin mitä toimenpiteitä tulee tehdä tulvavahinkojen rajoittamiseksi. Esimerkiksi tilapäisiä tulvasuojelurakenteita, py-
syvät tulvapenkereitä, joen perkauksia, Kemijärven säännöstelymuutokset, tulvavesien pidätysaltaita, huleve-
siviemäreiden ja rumpujen sulkulaitteita, varautumista varten suojausrakenteiden toimenpidekortteja. Putaan sul-
kurakenteita ja oikaisu- ja ohituskanavia sekä Saarenputaan tilapäistä sulkemista.

2.1.2 Rovaniemen alueen tulvariskien pienentäminen 1/100a toistuvassa
tulvatilanteessa, 2012

Maveplan Oy:n laatimassa ja kaupungin ja Ely-keskuksen tilaamassa selvityksessä vertailtiin mm. eri tulvasuojelu-
vaihtoehtojen soveltuvuuksia, vaikuttavuutta, kustannuksia ja toimenpiteiden priorisointia Rovaniemen taajama-
alueella. Tulvasuojaustoimenpiteinä tarkasteltiin mm.  tilapäisiä tulvasuojelurakenteita, pysyvät tulvapenkereitä,
joen perkauksia ja oikaisu- ja ohituskanavia sekä Saarenputaan tilapäistä sulkemista.

2.1.3 Rovaniemen tulvakartoitus, 2019
Lapin Ely-keskuksen (ELY) laatima Rovaniemen tulvakartoitus 2019 selvitys liittyi mm. tulvavaarakarttojen päivittä-
miseen ja käsitteli eri mitoitustulvaskenaarioiden vahinkojen laajuutta ja vaikuttavuutta.

Kartoituksen perusteella yleisillä tulvilla 1/20a vahingot jäävät suhteellisen pieniksi (tulvavaarassa 10 asuinraken-
nusta / 16 asukasta, yhdyskuntateknisten varusteiden suojaustarpeita…). Melko harvinainen tulva 1/50a aiheuttaa
erityisesti vaaraa ihmisten turvallisuudelle (tulvavaarassa yli 100 asuinrakennusta / 250 asukasta, tulvavesi saar-
taa välttämättömyyspalveluita, katkoo tieyhteyksiä, aiheuttaa häiriöitä yhdyskuntateknisille varusteille…). Harvinai-
silla tulvilla 1/100a tulvavahingot suurentuvat huomattavasti melko harvinaisiin tulviin verrattuna (tulvavaarassa on
yli 300 asuinrakennusta ja yli 1000 asukasta, palvelutaloja ja päiväkoteja evakuoidaan…).

2.1.4 Tilapäiset suojeluratkaisut Saarenkylän, Vitikanpää, Pullinrannan ja
Koskenkylän alueille, 2020

Tulvakeskuksen (SYKE) keväällä 2020 laatima esiselvitys tilapäisten tulvasuojelurakenteiden sijoittamiseen ja
niillä mahdollisesti suojattaviin alueisiin oli tehty ainoastaan korkeusmallitarkasteluna ja tarkoitettu jatkoselvitysten
kuten kaupungin tulvavarautumisen ja tämän yleissuunnittelutyön tueksi.
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2.1.5 Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2022-2027
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteitä ja asetetaan käytännön tavoitteita tulvariskien
vähentämiseksi pysyvästi. Asetetut tavoitteet hallintasuunnitelman vuosille 2022-2027:

Taulukko 1. Yhteenveto Kemijoen tulvariskien hallinnan tavoitteista (Taulukko. Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027)

Tulvasuojelun yleissuunnitelmatyössä erityisesti huomioitava tavoitteita em. taulukosta ovat tavoite 1 ja 5.  Tavoite
1 tarkoittaa yksinkertaistettuna, että harvinaisetkaan tulvat eivät kastelisi asuinrakennuksia, eikä asuinrakennuksia
sijoiteta alle alimpien rakentamiskorkeussuositusten. Tavoite 5 tarkoittaa, että kaikilla Kemijoen vesistöalueen
maanteillä tavoitetaso on 1/100a tulvan korkeus. Vaikeasti evakuoitaville kohteille johtavilla kaduilla ja merkittävillä
maanteillä tavoitetasona on 1/250a tulvan korkeus.

Tulvasuojelutoimenpiteenä hallintasuunnitelmassa on päätetty edistää tulvasuojausten toteuttamista Rovanie-
melle. Suojauksilla tarkoitetaan mm. pysyviä tulvasuojausrakenteita ja teiden korotuksia.

2.1.6 Kaupunkikonsernin kunnallisteknisten verkostojen toimenpidekortit
Kaupunki sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) ovat laatineet osana tulvariskienhallintaansa aluekuivatusra-
kenteista (rummut), hulevesiverkostosta (purkuputket, pumppaamot) ja kaukolämpöverkoston (salaojat) kriittisim-
mistä kohdista toimenpidekortteja yhteensä 50 kpl. Toimenpidekorteilla on ohjeistettu, vastuututettu sekä priori-
soitu viiteen (5) eri kiireellisyysluokkaan miten em. varusteita on suljettava ja ylläpidettävä tulva-aikana. Toimenpi-
dekortteja on päivitetty viimeksi syksyllä 2021.

Kuva 2. Esimerkinmukainen ote toimenpidekorttiaineistosta (Kuva. Neve toimenpidekortit)

Kaupungin Tilapalvelukeskus on laatinut myös yhdeksään (9) kohteeseensa tulvavarautumiseen ja -suojauksiin
liittyvät vastaavat toimenpidekortit. Tähän yleissuunnittelutyöhön liittyen, edellä mainituista kolmeen (3) kohtee-
seen laadittiin kortit. Toimenpidekortteja on tällä hetkellä mm. Ounaspaviljonki, Pulkamontien terveyskeskus, Kul-
pintörmä 10, Näsmänkieppi, Saarenkoulu, Metsäruusuntie 5, Keltakangas, Rantavitikan koulu ja Heinämiehentien
päiväkoti.
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2.1.7 Rovakaira Oyj:n selvitys suojattavista muuntajista
Rovakaira Oyj on laatinut työohjeet ja periaatteet Rovaniemen tulvariskialueilla sijaitsevien sähköverkon puisto-
muuntamoidensa tulvasuojauksista. Tulvavaarassa (1/100a tulva) olevia muuntamoita on suunnittelualueella 26
kpl.

Kuva 3. Tulvavaarassa olevat Rovakairan puistomuuntamot (Kuva. Rovakaira Oyj)

2.1.8 Rovaniemen hulevesiverkoston toiminnallinen analyysi 2020
Neven Afry Pöyryllä teettämässä selvityksessä tehtiin Rovaniemen kaupungin alueelle hulevesiverkoston toimin-
nallinen analyysi. Työssä laadittiin hulevesiverkostomalli Rovaniemen kaupungin keskusta-alueelle verkkotieto- ja
oja-aineiston pohjalta. Mallinnustulosten perusteella työssä analysoitiin verkoston toimintaa ja määritettiin tulvaris-
kikohteet. Mallinnukset ja tulvariskiarviointi koski rankkasateiden tulvavaikutuksia hulevesiverkostoon ja mm. ojien
virtaamiin. Mallinnuksissa ei mallinnettu vesistötulvan vaikutusta hulevesiverkostoon.

2.2 Toteutuneet tulvat

Yleisimmin Kemijoen vesistöalueen tulvat syntyvät keväisin lumen sulamisen seurauksena, mutta poikkeuksellisen
sateisina kesinä myös kesä- ja syystulvat ovat mahdollisia. Jäät lähtevät Kemijoella normaalisti toukokuussa ja
tulvahuippu ajoittuu toukokuun lopulle. Lumipeitteinen talviaika vesistöalueella kestää lokakuusta huhti-touko-
kuulle. Lumen vesiarvo on vesistöalueella suurimmillaan huhtikuussa, paikoin jopa yli 200 mm. Keskimäärin lumen
vesiarvo vaihtelee 150 mm molemmin puolin, vastaten lumikuormaa 150 kg/m2. Vuoden 2005 suuren tulvan ai-
kana Kemijoen vesistöalueella, erityisesti Ounasjoen latvoilla, oli normaalia enemmän lunta, paikoin jopa yli 250
kg/m2, ja samalla toukokuussa Ounasjoen alueella satoi 80 mm kun keskimääräinen toukokuun sademäärä alu-
eella on 34 mm.

Kemijoen tulvahuippu ajoittuu Rovaniemellä valuma-alueen laajuuden vuoksi hieman myöhemmin kuin pienten
vesistöjen tulvat.
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Kuva 4. Kemijoen Valajaskosken virtaama ja Korintteenojan valunta toukokuussa (päiväkeskiarvot havainnoista 1960-1998).

Korintteenoja on Kemijoen vesistöalueella noin 55 km Rovaniemeltä itään sijaitseva pieni valuma-alue, jossa on
mitattu valuntaa päiväkohtaisesti ajanjaksolla 27.10.1960 – 31.12.1998. Keskimääräisten tulvahuippujen ero Ko-
rintteenojan ja Kemijoen Valajaskosken välillä 1960-1998 oli 6 vuorokautta.

Keskivedenkorkeus Rovaniemen Lainaalla (Ounaskoski, ylä) aikavälillä 2001–2016 on N2000+74,53 metriä ja
Kirkonjyrhämän havaintoasemalla aikavälillä 1971–2016 on N2000+74,33 metriä.

Viimeisin suuri tulva Kemijoen vesistöalueella oli vuonna 2020. Tuolloin koko Lapin tulvakevät oli poikkeuksellinen.
Lunta oli ennätysmäärät ja tulvan ajankohta oli tavanomaista myöhemmin. Kemijoella tulva oli harvinaisen suuri ja
Rovaniemellä vahinkoraja ylittyi. Vedenkorkeus oli Lainaan havaintoasemalla korkeimmillaan (30.5.2020) korkeu-
dessa N2000+77,62 metriä. Esimerkiksi kaupungin samaan aikaan mittaama Takaputaan tulvahuippu valtatie 4
sillan kohdalla oli korkeudessa N2000 +78,11.

Kaupungin taajama-alueella vältyttiin kuitenkin laajemmilta vahingoilta onnistuneiden tilapäisten suojausten ansi-
osta. Kevään 2020 tulvantorjunnasta ja varautumisesta aiheutui arvioiden mukaan yhteensä noin 0,5 M €:n kus-
tannukset kaupungille ja yksityisille kiinteistönomistajille.

Kevättä 2020 edeltävät aikaisemmat suuret tulvavuodet ovat olleet vuosina 1993, 1981 ja 1973. Suurin havaittu
vedenkorkeus Kemijoen voimalaitosten rakentamisen jälkeen on ollut N2000+77,78 metriä (Ounaskoski) ja se ha-
vaittiin vuoden 1973 tulvassa.

Taulukko 2. Yhteenveto suurista tulvista Rovaniemellä eri vuosina (Taulukon tiedot Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta 2022-2027)
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2.3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan Pohjois-Suomessa lämpötilojen nousua ja sademäärän lisääntymistä.
Sateet kasvavat erityisesti talvella. Nousevat lämpötilat ja lisääntyvät talvisateet vaikuttavat lumipeitteeseen, mikä
puolestaan vaikuttaa merkittävästi kevättulvien kokoon.

Tutkimusten perusteella lämpimissä skenaarioissa lumipeite vähenee voimakkaasti, jolloin tulvat hieman pienenisi-
vät seuraavien 60 vuoden aikana. Viileissä skenaarioissa lämpötilat eivät nouse suuresti, jolloin lisääntyvä sadanta
kasvattaa lumimääriä ja saattaa aiheuttaa nykyistä suurempia tulvia. Ilmastonmuutoksen vaikutus tulvien muuttu-
miseen on vielä epävarmaa, sillä se riippuu paljonko lämpötila ja sadanta muuttuvat. Riskinäkökulmasta voisi olla
perusteltua varautua pahimpaan eli tulvien pieneen kasvuun. (Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunni-
telma vuosille 2016-2021)

2.4 Tulvien hallinta säännöstelyllä

Kemijoen tulvavedenkorkeuteen Rovaniemellä voidaan jonkin verran vaikuttaa Kemijärven säännöstelyllä. Sen
avulla Kemijoen tulvahuippua voidaan hidastaa muutamia päiviä, jotta Kemijoen ja Ounasjoen tulvahuiput eivät
sattuisi yhtä aikaa Rovaniemelle. Harvinaisen suurilla tulvilla säännöstelyllä ei voida enää vaikuttaa veden virtaa-
miin, sillä Kemijärven allastilavuus ei riitä tulvaveden varastointiin. (Rovaniemen tulvakartoitus 2019).

Järvialtaan säännöstelyn tukena ja lisäksi Kemijoki Oy:n voimalaitosten juoksutuksen optimoinnilla vaikutetaan
myös tulvien hallintaan. Tässä työssä ensiarvoisen tärkeää on Rovaniemen alueen tulvista vastaavien toimijoiden
(kaupunki, ELY, Kemijoki Oy sekä tulvakeskuksen) saumaton yhteistyö.

2.5 Vakuutukset

Useimpien vakuutusyhtiöiden  koti- ja kiinteistövakuutustensa turvaan sisältyy poikkeuksellisten vesistö-, merivesi-
ja rankkasadetulvien aiheuttamat vahingot. Vakuutuksissa poikkeuksellisuuden määritelmä voi vaihdella. Tulvava-
hinkojen korvauskäytäntöihin liittyy usein kuitenkin ehtoja omatoimisesta suojaamisesta. Finanssialan Keskusliiton
tulvaturvaa koskevissa malliehdoissa poikkeuksellisuus tarkoittaa vesistötulvaa, jonka todennäköisyys on kerran
50 vuodessa tai harvemmin. Eli vakuutukset kattavat pääosin 1/50a tai harvemmin toteutuvien tulvien vahingot
edellytyksellä, että omatoimiseen varautumiseen on ryhdytty ennen tulvaa.
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2.6 Hulevesien hallinta

Tässä hankkeessa rajatut hulevesien valuma-alueet on esitetty alla. Merkittävimmät valuma-alueet on nimetty ja
niiden pinta-alat esitetty taulukossa.

Kuva 5.Hankkeessa tarkastellut hulevesien valuma-alueet

Purnukkaojan valuma-alue 4,1 km2

Petaojan valuma-alue 1,6 km2

Puikuojan valuma-alue 1,8 km2

Myllyojan valuma-alue 3,9 km2

Ounasvaaran valuma-alue 5,1 km2

Taulukko 3.Valuma-alueiden pinta-alat

Sulanta valuma-alueilla
Hulevesien valuma-alueiden lumen sulamista Rovaniemellä on mahdollista arvioida Korintteenojan havaintojen
1960-1998 perusteella. Korintteenojalla suurin havaittu valunta oli 21 mm/d ja keskimääräinen huippuvalunta 11
mm/d. Koko vuoden keskivalunta oli noin 0,8 mm/d.

Korintteenojan tulvahuipuista analysoitiin tarkemmin kolmea vuotta 1981, 1993 ja 1998, jolloin vettä kertyi tavan-
omaista runsaammin.

Vuonna 1981 tulvahuippuja oli useampia. Ensimmäinen tulvahuippu toukokuussa aiheutui lumen sulannasta, myö-
hemmät sadannasta. Tulvahuippu ylsi tasolle lähe 16 mm/d ja valunta säilyi tasolla > 5 mm/d 12 vuorokauden
ajan. Valunta säilyi kuitenkin koko kesän hyvin korkeana 2…3 mm/d eli 3…4-kertaisena verrattuna Korintteenojan
keskivaluntaan.
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Kuva 6. Korintteenojan tulva 1981

Vuonna 1993 saavutettiin Korintteenojan suurin mitattu tulvahuippu, valunta-arvona 21 mm/d (kuva). Valunta säilyi
korkealla tasolla yli 2 viikkoa.

Kuva 7. Korintteenojan tulva 1993
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Vuonna 1998 Korintteenojan tulvahuippu oli suunnilleen tavanomaisella tasolla, noin 13 mm/d, mutta tulva oli poik-
keuksellisen pitkäkestoinen. Valunta jatkui tasolla >5 mm yli kolmen viikon ajan.

Kuva 8 .Korintteenojan tulva 1998

2.7 Maankäyttö ja liikenne

2.7.1 Kaavoitustilanne
Suunnittelualue on pääosin joko asemakaavoitettua aluetta tai yleiskaavoitettua (oikeusvaikutteisia) lukuun otta-
matta yksittäisiä kohteita Taka- ja Saarenputaan pohjoispuolella (Ohrapellontien alue, Mäntyvitikantie – Katajatie
alue).

Kuva 9. Yhdistelmäkarttaote kaavoista. Asemakaavat tummennettu ja yleiskaavat himmeällä (Kuva. www.rovaniemi.fi)
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Kuva 10. Ote kaavamääräysten mukaisista alimmista rakentamiskorkeuksista

Asemakaavamääräyksissä alimmat  rakentamiskorkeudet on pääosin määrätty korkeammalle kuin 1/100a toistuva
tulva. Rakentamiskorkeuksia koskevia määräyksiä on täydennetty mm. Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyk-
sessä käsittäen myös kaavoittamattomat alueet.

2.7.2 Rakennuskanta
Suunnittelualueen välittömässä suojaustarpeessa oleva rakennuskanta muodostuu pääosin 1990-luvulla ja aikai-
semmin rakennetuista taloista. Suojattavat rakennukset sijoittuvat suunnittelualueilla yksittäisinä tai pienehköinä
taloryhminä hyvin lähelle jokitörmiä mistä seuraa, että suojausrakenteille on tilaa rajallisesti käytettävissä. Omat
haasteensa suojausten sijoittamiselle luo vuosikymmenten saatossa rakentuneet pihapiirit istutuksineen ja puus-
toineen. Rakennuskannan muodostumisesta johtuen, tulvasuojaukset tulevat olemaan eri mitoitustulvatilanteiden
yhdistelmiä (1/50a ja 1/100a) sekä niin pysyviä kuin tilapäisrakenteita.

Rakennuskannan uudistuessa ja täydennysrakentamisen yhteydessä toteutuvat rakennukset ja tontit on rakennet-
tava suoraan 1/100a toistuvan mitoitustulvatason yläpuolelle. Uusien määräysten mukaan rakentuessaan tontit
muodostavat parhaimmillaan myös epäsuoran tulvasuojauksen naapurikiinteistöilleen.

2.7.3 Tulvasuojaustarpeet ja arvioidut tulvavahingot
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan 2022-2027 on koottu tietoa Rovaniemen tulva-alueella sijaitsevien
suojausta tarvitsevien rakennusten määristä rakennustyypeittäin eri tulvan toistuvuuksilla. Tiedot perustuvat raken-
nus- ja huoneistorekisterin 2018 tietoihin.
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Kuva 11. Vasemmalla ote Rovaniemen tulvariskikartoitusraportin 2019 taulukosta / tulva-alueella sijaitsevien rakennusten määrät eri tulvan tois-
tuvuuksilla (RHR 2018). Taulukossa mitoitustulvatilanteet 1/50a ja 1/100a korostettuna punaisella rajauksella. Oikealla kuva Rovaniemen merkit-
tävän tulvariskialueen rajauksesta ja sijainnista.

Kokonaisvahingot Rovaniemen tulvariskialueella ovat mittavat erisuuruisilla tulvilla. Alla oleva, Kemijoen tulvaris-
kien hallintasuunnitelmasta 2022-2027 lainattu taulukko käsittää Suomen ympäristökeskuksen laskemat (v.2018)
euromääräiset tunnusluvut vahingoille tulvavaarakartan viidelle eri toistuvuudelle. Vahinkojen laskemisen lähtötie-
toina on käytetty tulvavaarakarttoja, RHR-rekisteriä sekä Digiroad-aineistoa.

Taulukko 4. Yhteenveto vahinkoarvioista euroissa Rovaniemen tulvariskialueella eri tulvan toistuvuuksilla. Taulukossa mitoitustulvatilanteet 1/50a
ja 1/100a korostettuna punaisella rajauksella.

Yleissuunnitelman mukaiset suunnittelualueet muodostavat pääosan edellä mainittujen taulukoiden rakennusmää-
ristä sekä vahinkoarvioista. Tulvakarttapalvelusta poimittujen arvioiden perusteella tämä laadittava yleissuunni-
telma käsittää:

- mitoitustulvatilanteessa 1/50a…1/100a noin 315 asuinrakennusta, muita rakennuksia 565
Ø kokonaisrakennusvahinkoarviot noin 36,8 M € suhteutettuna ym. taulukosta saatavista tiedoista, jol-

loin vahinkosumma / asuinrakennus olisi noin  116 825 €

2.7.4 Maanomistus
Suunnitteluun sisältyvät tulvasuojauskohteet, erityisesti ranta-alueille sijoittuvat kohteet, ovat pääosin yksityisten
omistuksessa. Kaupungilla on myös mittavat maaomaisuudet asemakaava-alueilla yleisten alueiden osalta (puis-
toalueet, katualueet). Ranta-alueilla, joihin esim. pengersuojaukset pääsääntöisesti sijoittuvat, kaupungin maan-
omistus rajoittuu pääosin rantatörmän ja vesirajan väliselle alueelle (esim. väli Kulpinranta – Sahatie).
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2.7.5 Tie- ja katuverkko
Tie- ja katuverkolle kohdistuvat korotustarpeet käsittävät niin valtion yleisten teiden ja kaupungin katujen lisäksi
yksityisteitä. Vitikanpään, Koskenkylän sekä Vaaralan alueen asutukseen johtavat tiet ovat pääosin yksityisteitä.
Myös Saarenputaan pohjoispuolelle sijoittuvan suunnittelukohteen (Ohrapellontie, Tähkäpolku) tiet ovat pääosin
yksityisteitä. Vaikkakin kaupunki hoitaisi em. yksiteiden kunnossapidon, kuuluu yksityisen tiestön rakentamis- ja
perusparannusvastuu yksityistiekunnalle tai kiinteistönomistajille.

2.8 Ympäristö
Suunnittelualue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän (1993) laatiman maakuntajaon mukaan Pe-
räpohjola-Lappi –alueeseen ja siinä Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemaseutuun. Alueen maisemia hallitse-
vat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot ja voimakkaiden jokivarsien asumusmaisemat.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Kemijoen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-
alue Ounasvaara, josta avautuu näkymiä kaukomaisemaan.

Asutus on sijoittunut Koskenkyläntien, Kuusamontien ja Vitikanpääntien varsille Kemijokea myötäillen. Vuoden 1955
kartasta näkee, kuinka suunnittelualue on Kemijokilaakson entistä viljelymaisemaa, joka on ajan myötä kaupungis-
tunut.

Kuva 12. Peruskartta vuodelta 1955 (MML 2022, Vanha painetut kartat).

Paikoin ranta-alue on rantaviivaan asti asukkaiden ylläpitämä, erityisesti omakotialueilla. Suurelta osin rantatörmä
on kuitenkin luonnonmukaisen kasvillisuuden peittämä. Rannoilla sijaitsee paikoin laiturirakennelmia.

Jokialue on avointa maisematilaa, josta avautuu pitkiä näkymiä. Varsinaiset suunnittelukohteet sijaitsevat kaupun-
gin keskustan ulkopuolella asuinalueilla. Kohteet ovat suljettua maisemaa, jossa rakennukset ja rehevä kasvilli-
suus estävät näkymiä.  Lainaanrannasta ja Pullinrannalta näkyy maamerkkinä Jätkänkynttilä-silta. Jokea ylittävät
useat sillat muodostavat liikenteellisiä solmukohtia.
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Kuva 13. Pullinrannan asutuksen ja joen välinen puistoalue.

Kuva 14. Kulpintörmä 10 asutuksen ja joen välinen törmä.

2.9 Maaperä ja rakennettavuus

2.9.1 Lähtökohdat
Suunnittelun alkuvaiheessa saatujen ennakkotietojen perusteella suunnittelualueiden maaperä on yleisesti putaan
ja jokien rannalla hienoa tai silttistä hiekkaa melko syvälle eikä kohteissa juurikaan ole moreenipitoisia maita. Jois-
sain kohdin suunnittelualueella on pinnassa muutaman metrin syvyydessä ja muutaman metrin paksuinen savinen
silttikerros (SaSi). Maaperän laatu huomioiden varsinkin korkeissa ja painavissa maapengerrakenteissa on varau-
duttava vähäisiin painumiin.

GTK:n Maankamara-palvelusta saatavan tiedon perusteella oli jo tiedossa, että suunnittelualueen maaperäolisi
laadultaan suhteellisen hyvin vettä läpäisevää, jokien rantamille tyypillistä hienoa tai karkeaa hietaa. Esimerkiksi
perinteiset ja suhteellisen edullisesti toteuttavissa olevat suotovesien estorakenteet kuten moreenisydämet eivät
tulisi kysymykseen.

Lisäksi suunnittelualueen kiinteistönomistajilta tuli suunnittelun alkuvaiheessa ja suunnittelun aikana paljon
palautetta kuinka pienilläkin tulvilla tulvavesi suotautuu maaperän läpi kellareihin.
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Kuva 15. Ennakkotiedot pohjamaan laadusta. Kellertävällä värillä pinta- ja pohjamaalaji karkea hieta (KHt), ruskeilla täplitetyilä aluella pintamaa
hienoa hietaa (HHt) ja pohjamaa karkea hieta (http://gtkdata.gtk.fi/maankamara)

Kuva 16. Maalajien ominaisuudet ja soveltuvuus eräisiin käyttötarkoituksiin (maalajiominaisuudet.pdf (gtk.fi)

2.9.2 Suunnittelun aikana tehdyt maaperätutkimukset
Suunnittelualueen maaperästä saatujen ennakkotietojen perusteella tarvittavissa uusissa maaperätutkimuksissa
oli painotettava erityisesti maa-aineksen vedenläpäisevyyden määrittämistä, jotta voidaan arvioida, kuinka nope-
asti maa vettyy tulvan aikana ja tarvitaanko kiinteistökohtaisia pumppausvarauksia missä laajuudessa.

Suunnittelualueelta tehtiin tämän yleissuunnitelmatyön yhteydessä Ramboll Finland Oy:n tutkimusohjelman mu-
kaan pohjatutkimuksia 25 tutkimuspisteestä eri puolilta aluetta. Tutkimukset tehtiin maaliskuussa 2022.
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Kuva 17. Ote pohjatutkimuskartasta, josta ilmenee tutkimuspisteiden sijainti.

Tutkimuslajina käytettiin painokairausta sekä pintakerrosten maanäytteenottoa. Maanäytteistä määritettiin labora-
toriossa muun muassa rakeisuuskäyrät, vesipitoisuus ja vedenläpäisevyys. Suoritettujen pohjatutkimusten perus-
teella routasyvyys tutkimusajankohtana liikennöidyillä alueilla oli keskimäärin 1,5 m luokkaa. Alueilla, joissa lumi-
peite oli ollut koko talven suojana, erityisesti jokitörmillä, routasyvyys vaihteli käytännössä 0,2…0,5 välissä.

Maaperä koostuu suunnittelualueella mahdollisen vaihtelevan laatuisen pintatäytön tai pintamoreenin alapuolella
lähinnä löyhistä hiekkaisesta ja/tai silttisestä maakerroksista, joiden yhteispaksuus vaihtelee eri puolilla aluetta
noin 2,0…17 m välillä. Hiekka ja/tai silttikerroksen alapuolella on pääsääntöisesti tiivis moreenikerrostuma, jonka
paksuus vaihtelee noin 0,1…3,0 m välillä. Kairaukset ovat päättyneet moreenikerrokseen. Kallionpinnan sijaintia ei
ole tutkimusten yhteydessä alueelta varmistettu.  Häiriintyneitä maanäytteitä on otettu pääosin syvyyksiltä 1…3 m
maanpinnasta yhteensä 16 tutkimuspisteestä. Näytteistä tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella maaperä on ky-
seiseltä syvyydeltä pääosin hiekkaa, silttistä hiekkaa, silttiä sekä hiekkamoreenia. Muutamassa pisteessä todettiin
myös savista silttiä. Maanäytteiden laboratoriokokeiden perusteella maaperän vedenläpäisevyyskertoimet vaihte-
levat noin arvojen 1x10-6 m/s… 1x10-9 m/s välillä.

2.9.3 Suotovedet
Maaperänäytetutkimusten perusteella suunnittelualueen maaperä johtaa vettä, mutta näiden tutkimustietojen va-
lossa kuitenkin verkkaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilanteessa, jossa maanpinta on noin kerran 50 vuodessa
toistuvan tulvavedenpinnan tasolla ja talon kellari noin 3 m maanpinnan alapuolella, vettä pääsee suotautumaan
enimmillään noin 250 l päivässä talon kellariin. Pienimmän mitatun vedenläpäisevyysarvon kohdalla sama arvo
olisi noin 0,25 l päivässä.

Ottaen huomioon tutkimuksista saadut tiedot hiekkakerrosten paksuudesta ja vedenläpäisevyydestä sekä suunni-
teltavien tulvasuojausten korkeudesta / mataluudesta, ei perinteisillä suotovesien estorakenteilla kuten moree-
nisydämillä ole merkitystä. Tiivis maakerros on liian syvällä, jolloin massanvaihto suojauksen kohdalla ei tule kysy-
mykseen tilapuutteen ja korkeiden kustannusten vuoksi. Vaihtoehtona suotovesien estorakenteiksi on myös erilai-
set ponttiseinäratkaisut, mutta nekin ovat kustannuksiltaan kalliita (maanalaiset rakenteet ovat kalliimpia kuin var-
sinainen tulvavesiä estävä maanpäällinen rakenne). Lisäksi ponttiseinien asentaminen vaatii kalustolle tilaa ja lo-
gistiikkayhteyksiä, joita ei juurikaan suunnittelukohteissa ole käytettävissä.
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Kiinteistöihin suotautuvat vesimäärät voidaan hallita esimerkiksi pumppaamalla, tekemällä salaojitus kellarin poh-
jan tasolle tai parantamalla kellarin seinä ja pohjarakenteiden vesitiiveyttä bitumi- ja patolevy- tai muilla vastaavilla
eristeillä. Mahdolliset salaojat tulisi johtaa kokoavaan pumppauskaivoon, josta vedet pumpattaisiin mahdollisen
tulvasuojausrakenteen yli takaisin vesistöön.

Saadut tutkimustulokset maaperän vedensuotautuvuus nopeudesta ja määrästä ovat ristiriidassa alueen kiinteis-
tönomistajilta saatuihin palautteisiin nähden. Sitä, onko suunnittelualueilla erityisen hyvin vettä läpäiseviä ja suota-
via paikallisia luonnon tai ihmisen muokkaamia maakerrostumia, ei ole voitu todentaa tämän työn yhteydessä teh-
dyillä maaperätutkimuksilla. Suotovesiä johtavia rakenteita on voinut muodostua esim. kunnallistekniikan rakenta-
misen yhteydessä. Usein esim. vanhat vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaapelikaivannot on täytetty työkoh-
teen kaivumailla ja erityisesti tiivistämättä. Näin kaivannoista voi muodostua reilumman kokoisia ”salaojia”, joiden
päätepiste on usein kiinteistön seinän läheisyydessä liitospisteessä.

Joka tapauksessa, jatkosuunnittelussa on syytä tarkastella tarkemmin kriittisten tapauksien osalta veden suotautu-
minen sekä korotettujen joentörmien stabiliteetti sekä painuma. Näitä tarkasteluja varten suositellaan jatkosuunnit-
telutarpeita ennakoiden ja hyvissä ajoin ennen suunnittelun käynnistämistä täydentävien pohjatutkimusten laati-
mista, joita tulisi kohdentaa alustavien tutkimusten pohjalta kriittisille alueille. Samassa yhteydessä tulisi tarkastella
asukaspalautteissakin esitettyjen suotovesien tarkkailuputkien asentamismahdollisuutta ja -tarvetta näille kriittisille
alueille tulva- ja suotovedenpintojen korkeuserojen havainnoimiseksi eri kohteissa.

2.9.4 Varautuminen painumiin
Tulvasuojausrakenteissa kuten pengerryksissä tulee huomioida mahdolliset rakenteen painumariskit. Ottaen huo-
mioon, että suunniteltavat maapengerrakenteet ovat pääosin matalia (keskimäärin 0,5…2m), mahdollinen pai-
numa tapahtunee kuitenkin rakenteen rakentamiskauden aikana. Painumiin on hyvä varautua esim. toteuttamalla
maapengerosuudet hieman ylikorkeana (esim. +0,5 m) ja rakenne viimeistellään suunnitelmakorkeuteen rakenta-
miskauden lopussa viimeistelytöiden yhteydessä.

2.10 Liittyvät muut hankkeet ja suunnitelmat

Rovaniemen kaupungilla on akuutteja, tähän yleissuunnitteluhankkeeseen liittyviä katu- ja liikenneverkon paranta-
mishankkeita vireillä mm. Pulkamontien rakentamisen käynnistäminen välillä Pudas – Iivarinranta sekä Takapu-
taantien peruskorjaus. Lisäksi vireillä on  keskustan katujen saneeraustöiden jatkaminen mm. Valtakadun osalta
sekä Yliopiston baana hanke. Lisäksi kaupunki on jo kuluvana vuonna varautunut edistämään alueensa tulvasuo-
jelua mm. parantamalla tulviin varautumista erilaisin tarvike- ja materiaalihankinnoin.

Pulkamontie hankkeella on vaikutusta nopealla aikavälillä mm. Iivarinrannan ja Takaputaan alueen kiinteistöjen
tulvasuojeluun. Rakentamalla Pulkamontie tulvasuojelullisesti oikeaan korkeuteen (esim. 1/50a toistuvan tulvan
yläpuolelle) estetään mm. hankkeen pohjoispuolelta Putaan ja Purnukka- sekä Petaojien tulvavesien leviäminen
asutusalueille. Pulkamontien ja Takaputaantien tekniset ratkaisut mm. hulevesien hallinnan ja tulvasulkujen osalta
liittyvät toisiinsa.

Valtakatu on tarkoitus saneerata Lainaanrannassa mm. Lainaankadun ja valtatie 4 väliseltä osuudelta. Rannassa
Valtakatu 39-41 kiinteistöille kohdistuu tulvariskiä jo 1/30a toistuvilla tulvilla (vastaa keväällä 2020 toteutunutta
huipputulvaa). Saneerauksen yhteydessä osa Valtakadusta on tarkoitus muuttaa pyöräkaduksi ja Lainaan- sekä
Rantapuiston kevyen liikenteen väylät pyöräilybaanoiksi. Saneerauksen yhteydessä on järkevää toteuttaa katu- ja
väyläratkaisut tulvasuojelullisesti oikeaan korkeuteen, samoin tarvittavat muut tulvasuojausta edistävät rakenteelli-
set ratkaisut.
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Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman mukaan keskustan ja yliopiston välinen kevyen liikenteen
yhteys on tarkoitus parantaa pyöräilybaanaksi (Yliopiston baana). Yliopistonkadulle sijoittuvien toimenpiteiden jat-
kosuunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden mahdollinen tulvasuojausvaikutus mm. Kemijoen Kirkonjyrhämän,
Kirkkolammen sekä Harjulampien suuntien tulvavesiä vastaan.

Kuva 18. Pulkamontie, Valtakatu / Lainaanranta sekä Yliopiston baana- hankkeiden alustavat luonnokset (Rovaniemen kaupunki)

2.11 Maasto- ja vesistömalliaineisto

Suunnitelman lähtötietona oleva maastomalli (korkeusmalli) perustuu Rovaniemen kaupungin laserkeilausaineis-
toon 2019. Aineiston korkeustarkkuuden arvioidaan olevan 0…20 cm luokkaa.

Suunnitelman lähtötietona olevat vesistömallit tulvariskiaineistosta (1/50a ja 1/100a toistuvat tulvat) perustuvat Tul-
vakeskuksen tulvakarttapalveluun. Tulvakarttapalvelun tulvatilanteet on mallinnettu Rovaniemellä edellisen kerran
maaliskuussa 2019. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että merkittävillä tulvariskialueilla tulvakarttapalvelun
toimintoihin tulee lisänä kulloisenakin keväänä ennustetun tulvan mallinnustiedot.

2.12 Laki

Tulvasuojausten suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava rakentamista ohjaavat lait.

2.12.1 Patoturvallisuuslaki
Patoturvallisuuslakia (PTL) sovelletaan patoihin niihin kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen riippumatta siitä,
mistä aineesta tai millä tavalla pato on rakennettu tai mitä ainetta sillä padotetaan. Mitä tässä laissa säädetään
padosta, koskee myös tulvapenkereitä. Patoturvallisuuslakia ei sovelleta kanavien sulkurakenteisiin.

Patoturvallisuuslain ja asetuksen mukaan mm.:
- Tulvapenkereellä tarkoitetaan rakennetta, jonka tarkoituksena on estää veden leviäminen vesistön tai me-

ren tavanomaista korkeamman vedenkorkeuden aikana.
- Pato on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sen käyttämisestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle.
- Padon hydrologisesta mitoituksesta ja patojen rakentamiselle asetettavista teknisistä turvallisuusvaati-

muksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
- Padon rakentamista varten laadittavassa suunnitelmassa on esitettävä, miten tämän lain mukaiset pato-

turvallisuusvaatimukset on otettu huomioon.
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- Padon omistajan on padon rakentamista koskevassa muun lain mukaisessa lupahakemuksessa selostet-
tava tarpeellisessa määrin padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen vaikutusta padon mitoitusperustei-
siin.

- Viranomaisen on padon rakentamista koskevaa 3 §:n 6 momentissa tarkoitettua asiaa ratkaistessaan pyy-
dettävä lausunto patoturvallisuusviranomaiselta tämän lain mukaisten patoturvallisuusvaatimusten täytty-
misestä.

- Patoturvallisuusviranomaisen on lausunnossaan esitettävä tarvittaessa arvio padon mitoituksesta patotur-
vallisuuden kannalta.

- Ennen käyttöönottoa pato on luokiteltava ja sille on hyväksyttävä vahingonvaaraselvitys ja tarkkailuoh-
jelma siten kuin tässä luvussa säädetään.

- Pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seuraavista luokista:
1) 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle
taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle;
2) 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vä-
häistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle;
3) 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.

Padon luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Täl-
laiseen patoon sovelletaan kuitenkin, mitä 15 §:ssä säädetään padon kunnossapidosta, 16 §:ssä padon käytöstä,
24 §:ssä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6 luvussa näiden säännösten valvonnasta.

2.12.2  Vesilaki
Tulvan luontaista leviämistä ei saisi lähtökohtaisesti estää. Vesilain 3 luvun 2 § mukaan vesitaloushankkeella on
oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa
tai vesiympäristöä ja tämä muutos voi aiheuttaa tulvan vaaraa.

2.12.3  Laki ympäristövaikutusten arvioinnista
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (268/1999) 6 §:n hankeluettelon mukaan arviointi-
menettelyä on sovellettava tulvasuojeluhankkeissa, joiden hyötyala on vähintään 1000 hehtaaria.

2.12.4  Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRL:n 85 § mukaan katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti (katusuunnitelma). Katu on
suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuu-
den, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Mikäli ennestään olevaa katua muutetaan sijainniltaan, kor-
keudeltaan, kuivatus- ja  liikennejärjestelyperiaatteiltaan tai muutoksen vaikutukset ovat laajat, on muutosten
vuoksi todennäköisesti laadittava katusuunnitelma.

MRL:n 126 § mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittami-
seen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyt-
töön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Lupa ei ole kuitenkaan tarpeen, jos toimenpide perustuu MRL:n mukai-
seen katusuunnitelmaan, maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyt-
tyyn ratasuunnitelmaan. MRL:n 126 a § mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että toimenpidelupaa
kunnassa tai sen osassa ei tarvita tiettyihin laissa mainittuihin toimenpiteisiin, jos toimenpidettä voidaan pitää vä-
häisenä.

MRL:n 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa 1) asemakaava alueella, 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin
määrätään, eikä 3) alueella, jolla on voimassa MRL:n 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto.
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2.12.5  Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestys
Voimassa oleva kaupungin rakennusjärjestys koskee Rovaniemen kaupungin alueella kaikkea uudisrakentamista
ja soveltuvin osin jo rakennettua ympäristöä ja siinä tehtäviä muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuk-
sessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on kun-
nassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaa-
vassa, ranta-asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksessä on määrätty mm. ranta-alueille ja rantavyöhykkeille sijoittuvasta rakentamisesta (raken-
nukset). Rakennusjärjestyksen mukaan säännösteltyjen vesistöjen rannoille rakennettaessa on rakennuksen kas-
tumiselle alttiit rakenteet sijoitettava vähintään 0,5 metriä HW 1 / 100 tason yläpuolelle. Luonnontilaisessa vesis-
tössä HW 1 / 100 korkeuteen lisätään vesistöstä riippuva lisäkorkeus (0.3 m – 1.5 m). Erityisen tärkeiden kohtei-
den (ihmisten turvallisuus ja terveys, yhteiskunnan elintärkeät toiminnot sekä ympäristön kannalta riskialttiit toimin-
not) rakentamiskorkeuksia määritettäessä määräävänä vesikorkeutena pidetään HW 1 / 250 tai vieläkin harvinai-
sempaa korkeutta. Rakentamiskorkeus määritetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Jos näin saatu kor-
keus on joskus ylitetty, on tämä korkeus määräävä vesikorkeus rakentamista määritettäessä. Jokialueilla tulee li-
säksi huomioida jääpatojen aiheuttamat tulvat.

Rakennusjärjestyksen määräyksillä voi olla detaljitason vaikutuksia mm. kiinteistökohtaisten (tontin) pysyvien tul-
vasuojausrakenteiden kuten pengerrysten, muurien tai aitojen jatkosuunnitteluun, lupamenettelyn tarpeeseen (toi-
menpidelupa tai toimenpideilmoitus) sekä edelleen rakenteiden toteuttamiseen. Esimerkiksi enintään 1,2m kor-
kean aidan voi toteuttaa toimenpideilmoitusmenettelyllä tietyin reunaehdoin (ei aiheuta haittaa turvallisuudelle,  lii-
kenteelle, kunnossapidolle jne., naapurin kirjallinen kuuleminen).

2.13 Yleissuunnitelman tavoitteet
Yleissuunnitelman ensisijaisena tavoitteena suunnittelutyölle asetettiin, että tulvasuojaukset mitoitetaan lähtökoh-
taisesti  kerran 100 vuodessa toistuvia tulvia vastaan 1/100a. Tavoitteiden osalta tiedostettiin, että tilapuutteiden ja
ympäristön asettamien reunaehtojen vuoksi kaikkia suojauksia ei saada pysyvinä ko. mitoitustulvaa vastaan. Näin
ollen tavoitteeksi määräytyi pysyvien suojausten osalta vähimmäistaso -  kerran 50 vuodessa toistuva tulva.

Pääasiallisina suojaustyyppeinä suunnitelmassa tarkasteltiin mm.:
- Pysyvin penkereiden ja tarvittavin erikoisrakentein toteutettavat osuudet
- Liikenneväylät osana tulvasuojausta (tasaus, tulvaa pidättävät rakenteet), ajoyhteyksien turvaaminen tul-

vatilanteessa
- Kunnallisteknisten verkostojen suojaustarpeet, tarvittavat pysyvät sulkulaitteet
- Hulevesien hallinta, tulvareitit, tarvittavat pysyvät sulkulaitteet.
- Tilapäisin tulvasuojausrakentein suojattavat osuudet sekä tilapäiset sulkulaitteet
- Yksityisten kiinteistöjen omistajien alueiden (tontit) suojausten yhteensovitus kokonaisuuteen
- Putaan sulkemisvaihtoehto osana suojauskokonaisuutta

Putaan sulkemismahdollisuuden tarkastelun tavoitteena oli selvittää, onko se realistinen vaihtoehto ja muita suo-
jausratkaisuita osin korvaava tai tukeva ratkaisu Saarenkylän alueen tulvariskien torjumisessa. Tarkastelussa tuli
huomioida mm. sulkemisrakenteet kustannuksineen, valuma-alueen vesien ja edelleen Putaan vesipinnan tulva-
aikainen hallinta (pumppaukset) kustannuksineen sekä yleisesti sulkemisen luvanvaraisuus.

Yleissuunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden tulee olla mahdollista toteuttaa vaiheittain. Yleissuunnitelmassa
esitettävät toimenpiteet tuli jaotella tie- ja katuverkon toimenpiteisiin, pysyviin suojausrakenteisiin (penkereet, sei-
nämärakenteet tmv.), yksittäisiin aluesuojauksiin sekä tilapäisiin suojauksiin. Lisäksi toimenpiteet tulisi priorisoida
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nopeasti ja pidemmällä aikavälillä toteuttaviin, riippuen maankäytöllisistä edellytyksistä tai kustannusten suuruu-
desta ja jakamisesta.

Suunnittelutyön tavoitteena on esittää jokaiseen suojausta vaativaan kohteeseen / alueeseen sopiva suojausrat-
kaisu ottaen huomioon sen vaikuttavuus, toteutettavuus, kustannukset sekä maisema-arvot.

Valmiilta yleissuunnitelmalta odotetaan, että se on laadittu sillä tarkkuudella, että sen perusteella suunnitelmarat-
kaisuille voidaan hakea hallinnollinen ja yleinen hyväksyntä. Suunnitelma toimii tulvasuojeluhankkeiden jatkotoimia
koskevan päätöksenteon (luvitus-, sopimus- ja rahoitusasiat yms.) ja myöhemmin laadittavien rakennussuunnitel-
mien perustana.



Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi

21 (67)

3 Suunnitteluprosessi

3.1 Suunnitteluaika

Yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt sopimuskatselmuksella 18.8.2021 ja työ päättyy toukokuussa 2022.
Alkuperäinen suunnitteluaika oli helmikuun 2022 loppu. Johtuen koronapandemiasta ja sen vaikutuksista mm.
hankkeen vuoropuhelun (yleisötilaisuudet) järjestämiseen sekä suunnittelun aikaisista lisä- ja muutostöistä, suun-
nitteluaikaa on jatkettu toukokuuhun 2022.

3.2 Suunnittelun ohjausryhmä

Yleissuunnitelman laadintatyötä varten perustettiin kaupungin elinvoimalautakunnan päätöksellä §143 31.8.2021
(ROIDno-2021-3252) ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä oli yleissuunnitelman laadinnan ohjaaminen ja koor-
dinoiminen.

Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin Rovaniemen keskeisten tulvatoimijoiden edustajat:
Lapin ELY-keskus, Kemijoki Oy, Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry, Lapin pelastuslaitos
Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta, Rovaniemen kaupunki:
Tekniset palvelut, Tilapalvelukeskus sekä Henkilöstö- ja hallintopalvelut -vastuualue.

Kukin taho nimesi henkilön / asiantuntijan edustamaan organisaatiotaan ohjausryhmässä.

Ohjausryhmän kokoonpano oli:
- Puheenjohtaja Jukka Ylinampa Rovaniemen kaupunki, tekniset palvelut
- Marko Rautio Rovaniemen kaupunki, tekniset palvelut
- Matti Henttunen Rovaniemen kaupunki, elinvoimalautakunta
- Johanna Aho Rovaniemen kaupunki, henkilöstö- ja hallintopalv.
- Pekka Latvala Rovaniemen kaupunki, Tilapalvelukeskus
- Jukka Aula Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry
- Niina Karjalainen Lapin ELY-keskus
- Sakari Pyhäjärvi Kemijoki Oy
- Veera Pikkarainen Napapiirin Energia ja Vesi Oy
- Ari Saarenpää Lapin pelastuslaitos

Ohjausryhmän esittelijänä ja koollekutsujana toimi Teknisten palvelujen palvelualuepäällikkö. Konsultti toimi tilaa-
jan (Rovaniemen kaupunki) puolesta kokousten koollekutsujana sekä sihteerinä. Ohjausryhmän kokouksia pidet-
tiin alkuperäisen 5:n sijasta 6 kpl. Lisäksi ohjausryhmä suoritti yhteisen erillisen maastokäynnin suunnittelukoh-
teissa.

Ohjausryhmän kokousten lisäksi suunnittelun aikana pidettiin useampia työpalavereita koskien mm. yleisötilai-
suuksien järjestämisiä.
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3.3 Vuoropuhelu ja saadut palautteet

Suunnitteluhankkeen aikana konsultti esitteli suunnitelmaluonnoksia kahteen (2) eri otteeseen mm. Saarenkylä-
Rovaniemen Omakotiyhdistys ry:lle. Lisäksi suunnittelun aikana konsultti on vastaillut tilaajan edustajan kanssa
niin sähköpostitse kuin puhelimitse saatuihin palautteisiin.

Suunnitteluhankkeen aikana järjestettiin myös kaksi (2) yleisötilaisuutta sekä niiden yhteydessä asukaskyselyt
Maptionnaire netti- / karttasovelluksen avulla.

Kuulutukset suunnittelutyön käynnistämisestä sekä yleisötilaisuuskutsut julkaistiin kaupungin ja omakotiyhdistyk-
sen www-sivuilla sekä paikallislehdissä.

Yleisötilaisuus nro 1
Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin suunnittelun alkuvaiheessa 14.10.2021. Tilaisuudessa esiteltiin alustavia
suojaustarvekartoituksia sekä suunnittelun lähtökohtia. Yleisötilaisuus järjestettiin Saaren koululla ja siihen osallis-
tui noin 100 henkilöä ml. pääosa ohjausryhmästä. Yleisötilaisuuden jälkeen avattiin nettiin palautekysely reilun
kahden (2) viikon ajaksi ajalle 15.10 – 3.11.2021.  Palautekyselyssä asukkailta / kiinteistönomistajilta pyydettiin
vastauksia mm. kiinteistön sijoittumiseen suunnittelualueella ja kiinteistön korkeusasemiin (lattia, maanpinta), maa-
peräolosuhteista sekä toteutuneista tulvavahingoista ja suojauksista sekä millaisia suojaustapoja voitaisiin hyväk-
syä. Kyselyn lähtökohtana suojaustarpeiden osalta oli yleisötilaisuudessa esitelty ennakkokartoitukartta-ainesto.
Kyselyyn vastasi 49 henkilöä.

Suurimmalla osalla vastaajista kiinteistö sijoittui Saarenkylän alueelle. Noin kolmanneksella vastaajista oli tiedos-
saan kiinteistön korkeusasema.

Kuva 19. Ote ensimmäisen asukaskyselyn palautteiden tuloksista.

Vastanneista 21 ilmoitti kiinteistönsä maaperätiedot. Suurimmalla osalla vastaajista tontin maaperä on siltin ja hie-
kan sekoitusta tai hiekkaa (11). Kolme vastaajaa ilmoitti tontin maaperän olevan savimaata. Myös maalajeista mo-
reeni, karkea sora sekä soramoreeni nousivat vastauksissa esiin.

Kaksi vastaajaa ilmoitti tulvavahingon sattuneen vuonna 2020. Uusien tulvavahinkojen ehkäisemiseksi vastaajat
(3) ovat joutuneet muun muassa hankkimaan uusia letkuja ja pumppuja, rakennuttamaan tulva-altaan sekä
korottamaan tontin maa-aluetta. Tulva-altaan rakennuttaminen maksoi 6 000 € sekä tontin korottamistoimenpiteet
noin 30 000 €. Kaksi vastaajaa on tehnyt väliaikaisia tai pysyviä tulvasuojauksia kiinteistönsä läheisyyteen ehkäi-
semään tulevia, todennäköisiä tulvavahinkoja.

Kyselyyn vastanneista 10 on toteuttanut omia, pysviä tulvasuojeluratkaisuja tonttinsa läheisyyteen. Suurin osa
vastaajista (32) ei ollut toteuttanut pysyvää tulvasuojausta. Suurin osa vastaajista (16) kertoi maapenkereen
soveltuvan parhaiten suojausratkaisuksi tonttinsa kohdalle.
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Kuva 20. Ote ensimmäisen asukaskyselyn palautteiden tuloksista

Hyvin usea tontinomistaja valitsisi jonkin muun suojausratkaisun tonttinsa kohdalle kuin tulvamuurin tai maapenke-
reen. Suurin osa vastaajista haluaisi tulvasuojauksen kohdistuvan laajemmalle alueelle kuin vain oman tonttinsa
kohdalle. Avoimissa vastauksissa korostui Saarenpudas –jokeen kohdistuvat toimenpiteet tulvien ehkäisemiseksi,
kuten tulvamuurien, tulvaluukkujen tai padon rakentaminen. Myös veden virtauksien säätelyä yläjuoksulla ja ala-
juoksun virtausaukon avartamista ruoppaamalla ehdotettiin. Varsinkaan rantatonttien omistajat eivät halua tulva-
muureja tai maapenkereitä rakennettavan tontilleen, sillä ne pilaavat jokimaiseman.

Tulvasuojauksissa huomioitavia rakenteita (kuten kellareita, hulevesien purkuputkia, kulkuyhteyksiä rantaan) oli
suurimmalla osalla vastaajista (24). Vain seitsemän vastaajaa kertoi olevansa valmis osallistumaan tulvasuojaus-
ten investointikustannuksiin, kun taas 20 vastaajaa ei.

Saadut palautteet dokumentoitiin karttasovellukseen, missä kohdemerkintöjä saatiin useita kymmeniä. Saadut
karttamerkintäpalautteet hyödynnettiin suunnittelutyössä tarpeellisin osin.

Yleisötilaisuus nro 2
Toinen yleisötilaisuus järjestettiin, kun suunnitelmaluonnokset olivat valmiita koko suunnittelualueen osalta
4.4.2022. Yleisötilaisuus järjestettiin Saaren koululla ja siihen osallistui noin 80 henkilöä ml. pääosa ohjausryh-
mästä. Tilaisuuden pääpaino oli konsultin kohdekohtaisissa suunnitelmaratkaisuiden esittelyssä, tehtyjen maape-
rätutkimusten tuloksissa sekä hankkeen toimenpiteiden kustannusarvioissa. Tilaisuudessa esiteltyihin suunnitel-
maluonnoksiin oli mahdollisuus tutustua ja antaa palautetta netissä 28.3 – 11.4.2022 välisenä aikana.

Suunnitelmaluonnoksista saatiin palautteita yhteensä 45 kpl. Osa palautteista liittyi Kemijoen / Kemijärven sään-
nöstelyyn tai muihin toimenpiteisiin kuin mitä suunnitelmaluonnoksissa on esitetty (kuten ruoppaukset), osa palaut-
teista koski kiinteistökohtaisesti vaihtoehtoisia ratkaisuita (kuten maapengerryksen sijasta tulvamuuri tai kokonaan
tilapäisrakenteet) tai tarkennuksia tiettyjen alueiden suunnitelmaluonnoksiin, osa maaperän suotautuvuuden lisä-
selvitystarpeita.

Saadut suunnitelmaa koskevat palautteet on pyritty huomioimaan suunnitelmassa mm. vaihtoehtotarkasteluissa.
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4 Vaihtoehdot

4.1 Putaan sulkeminen

4.1.1 Mitoitustarkastelut
Suunnitelmaa laadittaessa tarkasteltiin mahdollisuutta sulkea Pudas ja näin suojata Putaan varren alueita Kemi-
joen ja Ounasjoen tulvalta. Tarkastelussa oli vaihtoehtoina

- Pudas suljetaan, kun vedenpinta saavuttaa tason +76,50
- Pudas suljetaan, kun vedenpinta saavuttaa tason +77,50
- Putaan sulkemisen lisäksi maa-alueilta Putaaseen kertyvän veden pumppaus joen puolelle 0…4000 l/s

Tarkastelujen perusteella valittiin sulkutasoksi +76,50 mikä tarkoittaa, että Pudas suljettaisiin kevättulvan aikaan
noin joka toinen vuosi. Kriittisenä tasona, jota vedenkorkeus ei Putaassa saisi ylittää, käytettiin hankeryhmän pää-
töksellä kevään 2020 huipputulvakorkeutta +78,00. Ilman pumppauksia tämä vedenkorkeus saavutettaisiin valun-
tatilanteesta riippuen 1-2 viikon kuluttua Putaan sulkemisesta. Ottaen huomioon ohjausryhmässä Putaan alueelle
päätetty aaltoiluvara +15cm, alkaa korkeammalla vedenpinnalla seurata useiden kiinteistöjen suojaustarpeita.

Kuva 21. Putaan sulkemistarkasteluun huomioidut sulut länsi- ja itäpäissä.
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Kuva 22. Putaan vedenkorkeuden nouseminen, kun Pudas suljetaan tasossa +76,50 ja ympäröiviltä valuma-alueilta päätyy sulamisvesiä Putaa-
seen 5, 8, 10, 15 tai 20 mm vuorokaudessa.

Vertailuvesistönä käytetyllä Korintteenojalla korkein mitattu tulvahuippu on ollut 21 mm/d. Vuosien 1993 ja 1998
tulvilla Korintteenojalla saavutettiin seuraavat valunta-arvot

Valunta 1993 1998
yli 5 mm/vrk noin 16 vuorokauden ajan noin 24 vuorokauden ajan
yli 8 mm/vrk noin 9 vuorokauden ajan noin 14 vuorokauden ajan
yli 10 mm/vrk noin 8 vuorokauden ajan noin 8 vuorokauden ajan
yli 15 mm/vrk noin 4 vuorokauden ajan ei ylittynyt
yli 20 mm/vrk noin 1 vuorokauden ajan ei ylittynyt

Taulukko 5. Korintteenojan valunta-arvot tulvilla 1993 ja 1998

Edellisen kuvan perusteella voidaan todeta, että vedenpinta suljetussa Putaassa olisi noussut vuoden 1998 sula-
mistilanteessa hyvin lähelle riskirajaa +78,00.

Kun huomioidaan ilmastonmuutoksen mahdollinen lumipeitettä ja sulamisvesitulvia kasvattava vaikutus, on Putaan
sulkujärjestelyissä siis syytä varautua jarruttamaan Putaan vedenpinnan nousua pumppaamalla vettä Putaasta
Kemijokeen. Esimerkiksi keskisulannalla 10 mm/d Putaan vedenpinta nousisi pumppausteholla 1000 l/s kriittiselle
rajalle vasta noin 30 vuorokauden kuluttua, kun ilman pumppausta varastotilavuus riittäisi noin 13 vuorokautta.

Korintteenojan tarkasteluiden perusteella riittävä pumppausteho varmistamaan Putaan varastotilavuutta on suu-
ruusluokkaisesti 500…1500 l/s.
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Kuva 23. Putaan täyttyminen kriittiselle tasolle +78,00, kun vedenpinnan nousua hidastetaan jatkuvalla veden pumppauksella Putaasta Kemijo-
keen.

4.1.2 Sulkurakenteet
Vaihtoehtoselvityksessä Putaan sulku toteutettaisiin länsipäässä (Ounasjoen puoli) maapenkereen ja settipadon
yhdistelmällä ja itäpäässä (Saaritupien kohta) maantie- ja kevyen liikenteen siltojen väliin sijoittuvalla settipadolla.

Settipatorakenteessa tukirakenteina toimisi teräsbetoniseinämät ja setit olisivat teräspalkkeja. Lähtökohtana su-
lussa on, että settipalkit asennetaan paikoilleen vain tulvatilanteen niin vaatiessa. Sulkurakenne olisi siis manuaali-
sesti käytettävä. Ratkaisu perustuu kustannuksiin, automaatiorakenteet olisivat kalliita. Vastaavia manuaalisia sul-
kurakenteita on käytössä mm. voimalaitospadoissa patoluukkujen huoltokatkojen aikana.

Settipaton kohdalle vedenpinnan alapuolelle tarvitaan pohjapato, jota vasten teräspalkit lasketaan. Pohjapadon
yläpinnan korkeus määräytyy Putaan vesisyvyydestä, joka on keskimäärin noin 2 m.

Putaan vesipinnan hallintaan vaadittava tulvapumppaamo on sijoitettu Putaan itäpäähän Saarenputaan siltapaikan
yhteyteen. Tästä on lyhyt matka pumpata vesiä Kemijokeen. Vaadittu pumppausteho huomioiden tarvittavat pum-
put ovat suuria tulvavesien hallintaan tarkoitettuja potkuripumppuja, jotka vaativat omat imualtaansa. Alustavan
arvion perusteella pumppuja tarvitaan pumpun tehoista riippuen 3-4 kpl.

Kuva 24. Esimerkkikuva Putaan tulvavesipumppaamosta / imualtaista
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Tässä suunnittelutyössä ei ole arvioitu settipatojen vapaalta aukolta vaadittavaa leveyttä eikä myöskään patoami-
sen vaikutuksia mm. Putaan virtauksiin tai ympäristöön ole tutkittu.

4.1.3 Tulvasuojausrakenteiden tarpeet Vitikanpään ja Saarenkylän alueilla
Putaan sulkuvaihtoehdossa, sulkualueen sisäpuolisten Vitikanpään ja Saarenkylän alueiden kiinteistöjen suojaus-
tarpeissa sekä tieyhteyksien toimivuudessa on huomioitu Putaan vesipinnan maksimitasoksi +78,00. Suojaustar-
peita tarkastellessa ko. korkeuteen tulee huomioida lisäksi +15 cm:n aaltoiluvara.

Alla olevassa kartassa on esitetty yleiskuvaus toimenpiteistä, jotka on tehtävä Putaan sulkuvaihtoehdossa Vitikan-
pään ja Saarenkylän alueiden kiinteistöjen suojaamiseksi sekä liikenneyhteyksien turvaamiseksi. Kemijoen ja Ou-
nasjoen puolella suojausten mitoittava tulvataso on 1/100a toistuva tulva.

Kuva 25. Vitikanpää – Saarenkylä alueen tulvasuojausrakenteiden tarpeet Putaan sulkuvaihtoehdossa.

4.1.4 Sulkurakenteiden kustannukset
Putaan sulkurakenteiden kustannusten arvioinnissa oletuksina on käytetty mm.:

- Putaan itäpään sulun perustamisolosuhteet keskivaikeat (kova pohja maanpinnasta noin 7m syvyydessä,
vesipinnasta reilun 2m syvyydessä)

- Putaan länsipään sulun perustamisolosuhteet vaikeat / haastavat (kova pohja maanpinnasta n. 22m sy-
vyydessä, vesipinnasta noin 19-20m syvyydessä)

- Settipadon vapaa-aukko on enintään 9 m (vastaa mm. Saarenputaan nyk. sillan mittoja)
- Putaan itäpäässä pohjapatona olisi teräsbetonirakenne, länsipäässä koko uoman leveydeltä teräspontti-

seinämä kovaan pohjaan asti. Putaan länsipään sulun / settipadon betoniseinärakenteiden perustaminen
teräsputkipaaluin kovaan pohjaan saakka (kuten Takaputaan sillan perustukset)

- Putaan länsipäässä sulkua varten tarvittava noin 330 m:n pituinen pato- / huoltotiepenger

Edellä mainittujen sulkurakenteiden kustannusten on arvioitu olevan yhteensä noin 4 M € (alv 0%).



Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi

28 (67)

4.1.5 Lupa- ja ympäristövaikutusten arviointitarpeet
Tulvan luontaista leviämistä ei saisi lähtökohtaisesti estää. Vesilain 3 luvun 2 § mukaan vesitaloushankkeella on
oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa
tai vesiympäristöä ja tämä muutos voi aiheuttaa tulvan vaaraa. Putaan sulkemisella on todennäköisiä vaikutuksia
edellä mainittuihin, joten se tulee vaatimaan vesilain mukaisen luvan.

Vesilain 3 luvun 4 § mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos:
1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai
2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille
eduille koituviin menetyksiin.

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa
huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka
suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä
käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen si-
ten kuin vesilain 2 luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen
järjestetään. Näin ollen rakenteet, joilla rajataan veden kulkua edes tilapäisesti ovat luvanvaraisia ja hakijan tulisi
omistaa ne tai hallita niitä pysyvällä käyttöoikeudella.

Putaan sulun vaihtoehtotarkasteluun ei ole sisältänyt vesistömallinnuksia, joten tässä vaiheessa ei voida ottaa
kantaa aiheuttaako sulkutoimenpide tulva-aikana tai muuna aikana vedenkorkeuksiin muutoksia muualla jokivar-
ressa aiheuttaen näin mahdollista haittaa. Hankkeesta hyötyy Putaan alue, mutta mikäli tulvahaitta siirtyy muualle,
ei luvan myöntämisen edellytykset ole kunnossa. Hankkeen vaikutusten sekä hyötyjen ja haittojen osoittaminen
voi vaatia laajoja mallinnuksia ja tulvariskitarkasteluita.

Vesilain 2 luvun 9 § mukaan vesistöön tehdyn rakennelman omistajan on pidettävä rakennelma sellaisessa kun-
nossa, ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia.
Putaan sulkuvaihtoehdon mahdollisessa jatkosuunnittelussa Putaan länsipään sulku tulisi suunnitella siten, että
maapenkereen ja settipadon yhdistelmä ei rajoita veden vaihtuvuutta Putaassa normaalioloissa. Rakenteen vaiku-
tukset Putaan virtauksiin ja ympäristöön tulee osoittaa vesilain mukaisessa hakemussuunnitelmassa eri vesitilan-
teissa. Tällöin teknisesti toteutuskelpoinen vaihtoehto, johon setit saataisiin asetettua manuaalisesti, voi olla va-
paalta aukoltaan riittämätön. Mikäli patorakenne vaatisi automaatiota, olisi se tilapäisen tulvasuojelun tarpeisiin
kallis ja suuri rakenne toteuttaa.

Omistaja vastaa siitä, että rakenne pidettäisiin luvan mukaisessa kunnossa. Tilapäisten settien poistaminen on
usein haastavaa ja vaikutukset ympäristön luonnonsuhteisiin ja vesiluontoon voivat olla yllättävän pitkäkestoisia.
Näin ollen luvassa edellytettäisiin todennäköisesti kattavaa seurantaa. Jatkosuunnittelussa on tarkasteltava lisäksi
mm. Putaan sulkemisen aikaisia (sulun sisäpuoli) mahdollisia vettymishaittoja ranta-alueille ja kiinteistöille. Putaan
sulkutilanteessa korkean veden viipymä alueella voi kestää pidempään kuin normaalissa tulvatilanteessa. Sulkui-
hin liittyvät massiivinen pengerrys sekä vedenpinnan hallintaan tarvittavat pumppaukset ovat imualtaineen ovat
Putaan ympäristöä pysyvästi muuttavia rakennelmia.

Vesilain mukaisessa lupahakemussuunnitelmassa tulisi osoittaa, että toimenpide ei ole ristiriidassa tulvariskien
hallintasuunnitelmassa tai vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Tulvasuojeluhankkeissa,
jotka ovat olleet toteutukseltaan ja vaikutuksiltaan mittavia (laajoja ruoppauksia, pengerryksiä jne), on laadittu li-
säksi ympäristövaikutusten arviointi.

Edellä kerrotun perusteella on varauduttava ennakkoon, että Putaan ympäristön muuttaminen pysyvästi sulkura-
kenteilla lyhytaikaisten tulvahaittojen hallitsemiseksi ei välttämättä ole yleishyödyllinen toimenpide.
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4.2 Vitikanpää

Suunnittelun aikana Vitikanpääntien osalta on tarkasteltu vaihtoehtoja; 1. Tien korotus 1/100a toistuvalle tulvata-
solle, 2. Tien korotus 1/50a toistuvalle tulvatasolle sekä 3. Tie säilyy pääosin nykyisellään ja tien viereen Ounas-
joen / Isoväylän puolelle tulisi tulvapenkereiden ja tulvamuurin yhdistelmä.

Vaihtoehdossa 1 lähtökohtana on, että Vitikanpääntietä korotetaan tulvatason 1/100a yläpuolelle ja tie toimii Ou-
nasjoen puolelta tulvasuojausrakenteena. Tietä tulee korottaa koko matkaltaan (1,9km). Korotuksen suurimpina
hyötyinä on mm., että toimenpiteet eivät ulotu välttämättä vesirajaan (vesilupa-asiat) ja, että alue on viimeistä kiin-
teistöä myöden liikennöitävässä kunnossa myös tulvatilanteessa 1/100a. Toimenpiteen haittoina on, että kulkuyh-
teyksiä rantaan joudutaan jatkosuunnittelussa jäsentelemään uudelleen (verrattuna nykyiseen) ja niiden kaltevuu-
det jyrkkenevät. Toimenpiteen kustannukset pelkästään tien osalta on noin 1 200 000 €.

Kuva 26. Vitikanpää vaihtoehto 1. Tien korotus tulvatason 1/100a yläpuolelle

Vaihtoehdossa 2 lähtökohtana on, että Vitikanpääntietä korotetaan tulvatason 1/50a yläpuolelle ja tie toimii ko. mi-
toitustulvatilanteessa Ounasjoen puolelta tulvasuojausrakenteena. Tietä tulee korottaa siitä huolimatta lähes koko
matkaltaan (1,65km). Toimenpiteen suurimpina hyötyinä on mm., että toimenpiteet eivät ulotu välttämättä vesira-
jaan (vesilupa-asiat), tonttiliittymät Vitikanpääntieltä säilyvät melko loivina ja kulkuyhteydet rantaan olisi järjestettä-
vissä kohtuullisisesti nykyisistä kohdin (kaltevuudet jyrkkenee kyllä hieman). Toimenpiteen kustannukset pelkäs-
tään tien osalta on noin 1 000 000 €. Mikäli tulvatilanteessa 1/100a alueen kiinteistöille tulee olla liikennöinti mah-
dollista tietä pitkin,  on tietä korotettava tilapäisesti koko matkaltaan. Tilapäisen korotuksen kertaluonteinen kustan-
nus on noin 180 000 €…240 000 €.
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Kuva 27. Vitikanpää vaihtoehto 2. Tien korotus tulvatason 1/50a yläpuolelle.

Vaihtoehdossa 3 lähtökohtana on, että Vitikanpääntie säilyisi nykyisellään loppupään noin 150m:n korotustarvetta
lukuun ottamatta. Tien eteläreunalla tulisi koko matkaltaan erillinen tulvasuojausrakenne (mitoitus 1/100a tulva)
käsittäen tulvapengerrystä noin 1,2km (kohdat, joissa vesistö kauempana) sekä kiinteää tulvamuuria noin 0,7km
(kohdat, joissa vesistö tien vieressä). Toimenpiteen suurimpina hyötyinä on mm., että tielle ei tarvisi tehdä juuri
mitään. Suurimpina haittoina on ratkaisun korkeat kustannukset ja, että kulkuyhteydet rantaan muodostuvat haas-
teellisiksi. Lisäksi toimenpide vaatisi todennäköisesti vesiluvan (rakenteet ulottuvat vesirajaan). Toimenpiteen kus-
tannukset ovat noin 3 480 000 €.

Kuva 28. Vitikanpää vaihtoehto 3. Erillisten penkereiden, tulvamuurien ja tien loppupään noston yhdistelmä

Ottaen huomioon vaihtoehdon 3 korkeat kustannukset ja toteutettavuus sekä vaihtoehdon 1 ja 2 välisen vähäisen-
kustannuseron, meni vaihtoehto 1 (tien korotus 1/100a tulvatilanteeseen) jatkoon.
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4.3 Katajatien alue

Katajatien alueen tulvasuojausratkaisuiden suunnittelun painopisteenä on ollut pysyvä tulvapenger tulvakorkeu-
teen 1/100a asutuksen ja Putaan väliin, Katajatien osastointisulku Petaojan länsipuolelta (tien korotus) sekä mah-
dollinen varaus Katajakujan länsipuolelle mahdollisesti tarvittavasta tulvapengerryksestä.

Katajatien alueen asukkailta ja Katajatien yksityistien tiekunnalta saaduissa palautteissa korostui Katajatien ja Ka-
tajakujan pysyvä korotustarve, koska tien liikennöitävyys kärsii jo yleisillä tulvilla (1/20a). Alueelle ei ole tulva-ai-
kana muita pääsyteitä. Lisäksi Katajatieltä saatiin kaksi palautetta, joiden mukaan asutuksen eteläpuolelle esitetty
pengerrys pitäisi olla lähempänä Pudasta (ts. kauempana pihapiireistä).

Katajatien alueen suunnitteluratkaisut täsmentyivät suunnittelun aikana mallinnettaessa Peta- ja Purnukkaojien
tulvimista eri sadanta ja sulantatilanteissa, mitkä voisi toteutua samanaikaisesti tulvan kanssa. Mallinnukset tuke-
vat Katajatien ja Katajakujan korottamista vähintään tulvatasoon 1/50a, jolloin tiet olisivat vielä liikennöitävissä
ojien mahdollisten tulvimisen aikana. Ojien tulvimisriskiä voidaan lieventää Petaojan nykyisen tulvapumppaamon
toimivuuden varmistamisella.

Kuva 29. Katajatien alueen ratkaisut. Kuvassa lähempänä Pudasta vaalean vihreällä asukkaiden palautteista tulkittu esitys penkereen sijainniksi.

Mikäli tulvapenger 1/100a sijoitetaan asukkailta saadun palautteen perusteella lähemmäs Pudasta, on noin 20-
30m pidempi kuin suunnitelmissa esitetty pengerrys. Lisäksi lähempänä Pudasta maanpinta on hieman alempana
(vaikka pengerlinjaus kohdistettu rannan korkeimpaan kohtaan). Pengermassoja tarvitaan noin 1 000 m3rtr enem-
män kuin vaihtoehdossa, jossa penger on nykyisten pihapiirien eteläreunassa. Lähempänä asutuksen pihapiirejä
penkereen kustannukset ovat noin 500 000 € ja lähempänä Pudasta olevan noin 560 000 €.

Lähempänä asutuksen pihapiirejä olevan tulvapenkereen etuna on, että tarvittaessa se voidaan toteuttaa kah-
dessa (2) eri vaiheessa; ensin toteutetaan huoltotieyhteys Katajatieltä Petaojan uudelle pumppauspaikalle ja siitä
tulvapenger itäänpäin kohti vt4 Sodankyläntietä. Tulvapengerosuus em. huoltotien ja Mt934 Ounasjoen itäpuolen-
tien välillä (n. 180m) voidaan toteuttaa myöhemmässä vaiheessa tai jättää mahdollisuus ratkaista ko. osuuden tul-
vasuojaus maankäyttösuunnitelmilla (kaavoitus).
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Lähempänä Pudasta sijaitseva pengervaihtoehto on käytännössä tehtävä yhdellä kertaa valmiiksi. Toisaalta ei se-
kään huono vaihtoehto ole.

Se kumpi pengervaihto valitaan, jätetään jatkosuunnittelussa päätettäväksi.

4.4 Pulkamontie - Keskusväylä

Pulkamontien (väli Pudas – Iivarinranta) liikenteelliset ratkaisut on saatu kaupungin yhdyskuntatekniikalta. Tässä
toimeksiannossa on tarkasteltu lähinnä kadun korkeusasemaa sekä hulevesireittejä. Uusi Pulkamontien osuus on
tarkoitus toteuttaa tulvatason 1/50a yläpuolelle. Samassa yhteydessä Pulkamontien rakentamisen kanssa on tar-
koitus peruskorjata myös Takaputaantie. Takaputaantie esitetään korotettavan vastaavasti tulvatason 1/50a ylä-
puolelle. Pulkamontien ja Takaputaantien hulevesien hallinta ja niiden tulvasulut liittyvät oleellisesti toisiinsa. Alu-
een tulvasuojaustoimenpiteiksi on esitetty myös tulvapengertä välille Pulkamontie – Villenväylä. Toteutuessaan
Pulkamontie ja em. pengerrys muodostavat Petaojan ja Purnukkaojan kautta leviävälle tulvalle pysyvän esteen,
joka suojaa mm. Iivarinrannan pohjoispuolisten Tasalantien ja Sepäntien sekä Sepänkujan kiinteistöjä 1/50a tois-
tuvilta tulvilta.

Pulkamontien etelä- ja pohjoispuolen asemakaavatontit muodostavat rakentuessaan alueelle tulvasuojauksen
1/100a tulvalta.

Kuva 30. Pulkamontien alueen ratkaisut.

Alueen tulvasuojaussuunnitelmissa on esitetty myös Keskusväylän parantamista ja korottamista noin 500m:n mat-
kalta tulvatason 1/50a yläpuolelle. Toimenpide osastoi tarvittaessa Peta- ja  Purnukkaojan valumavesiä ja siitä voi
olla hyötyä esim. Petaojan tulvapumppaamon jatkosuunnittelussa. Lisäksi toimenpide turvaa Keskusväylän liike- ja
teollisuuskiinteistöille liikennöitävyyden melko harvinaisella tulvalla (1/50a). Keskusväylän peruskorjaus ei kuulu
syksyllä 2022 suunnitelluksi alkavaan Pulkamontien rakentamishankkeeseen.  Tieosuuden tulvasuojelullinen mer-
kitys on järkevä toteuttaa tien perusparannustarpeen yhteydessä.
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4.5 Kulpinranta – Sahatie

Suunnittelun aikana tutkittiin myös vaihtoehtoja, jossa koko Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie/Ellintien välin tul-
vasuojaus toteutettaisiin maapenkereenä tasoon 1/100a aina vt4 kevyen liikenteen väylältä Ellintielle saakka. Rat-
kaisu on massiivinen ja luiskat leviävät vesirajaan. Rantatörmällä on paljon kiinteistönomistajien varusteita kuten
kulkuyhteyksinä rantaan portaita sekä laitureita. Lisäksi törmän reunalla on maisemallisesti arvokasta puustoa,
joka jouduttaisiin poistamaan kokonaisuudessaan. Vaihtoehto ei ollut toteuttamiskelpoinen.

Kuva 31. Suunnittelumallin havainnekuva Kulpinrannan maapenger-vaihtoehdosta 1/100a

Jäljemmin suunnittelussa keskityttiin löytämään koko välille maisemaan ja käytettävissä olevaan tilaan sopiva suo-
jausratkaisu. Yleisötilaisuudessa 2 esiteltiin suojausratkaisu, jossa vt4:n puoleisessa päässä suojausratkaisuna
olisi ennen rantakiinteistöjä n. 60m:n pituinen tulvapenger tasoon 1/100a. Kulpinranta 9:n kohdalta Ellintielle suo-
jausratkaisu olisi pääosin pysyvän tulvamuurin ja matalan, tulvatasoon 1/50a tehtävän maapengerryksen yhdis-
telmä noin 790m:n matkalta. Vaihtoehdon kustannusarvio olisi melko korkea noin 790 000 €.

Kuva 32. Yleisötilaisuudessa esitelty vaihtoehto Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie/Ellintie suojauksista. Punaisella viivalla pysyvä tulvamuuri.
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Ennen yleisötilaisuutta ja sen jälkeen palautteiden kautta saatiin tarkennuksia mm. alueen maanpinnan sekä ra-
kennusten lattiakorkeuksista. Lisäksi muutaman kiinteistön osalta esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. suojauk-
sen sijoittamiseksi lähemmäs rakennusta sekä suojauksen toteuttamista kiinteistön kohdalla kokonaan tilapäisra-
kentein tai pysyvällä tulvamuurilla. Asukkaiden mielestä esitetty maapengerrys vie pihapiiristä kohtuuttomasti alu-
etta ja heikentää asumisviihtyvyyttä.

Tässä suunnitelmassa esitetty suojausratkaisu Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie/Ellintie perustuu siihen, että
suojaus esitetään tehtäväksi vt 4:n päässä olevaa n. 60m:n mittaista ja tulvatason 1/100a yläpuolelle ulottuvaa
tulvapengertä lukuun ottamatta seuraavasti:

- Kulpinranta 9-11 kohdalla tarvittavat suojaukset 1/100a tulvaa vastaan tilapäisrakentein noin 83m:n mat-
kalla (maanpinta jo nyt 1/50 tulvatason yläpuolella)

- Kulpinranta 7 – Ellintie 10 välillä matalalla maapengerryksellä tasoon 1/50a, jota korotetaan 1/100a tulvaa
vastaan tilapäisrakentein 660m (hiekkasäkki, putkipato, maa-aineksin)

- Ellintie 10:n Ellintien puoleinen lyhyt osuus (25m) pysyvällä tulvamuurilla

Suunnitelman mukaisella ratkaisulla (matala maapengerrys) mahdollistetaan, että tarvittaessa pääosa suojaus-
osuudesta on mahdollista korottaa nopeasti 1/100a tulvaa vastaan esim. maansiirtokalustolla. Vaihtoehdon kus-
tannusarvio on noin 385 000 €, josta tilapäisrakenteiden (korotus 1/100a tulvaa vastaan) osuus on noin 90 000 €.

Suunnitelmaan on kuitenkin esitetty asukaspalautteen perusteella vaihtoehtona 1/50a tulvaa vastaan tehtävälle
maapengerrykselle vastaavan korkuinen tulvamuuri  Kulpinranta 7-3 kohdalle, rakennusten terassien yhteyteen
(noin 100m:n matkalle). Tulvamuuri huomioiden kustannusarvio kohteen toimenpiteille olisi noin 460 000 € (josta
tilapäisrakenteiden tehtävin suojauksin/korotuksin olisi noin 90 000 €). Tässä vaihtoehdossa tarvittava korotus tul-
vatilanteeseen 1/100a olisi haastavampaa toteuttaa, koska ns. huoltotieyhteyttä rannan suuntaisesti ei olisi. Koro-
tus jäisi kiinteistönomistajien vastuulle. Yhtenäisen suojausosuuden huollettavuus mm. kunnossapitokalustolla on
tärkeää, mikäli kyseessä on laajempaa suojaushyötyä aiheuttavasta aluesuojausrakenteesta. Tätä kyseisen osuu-
den tulvasuojausratkaisut ovat, mikäli niillä suojataan myös Kuusamontien pohjoispuolista sisä-Saarenkylän alu-
etta.

Kuva 33. Suunnitelman mukainen ratkaisu Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie/Ellintie suojauksista.
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Kuva 34. Tarkennettu ote suunnitelmasta, koskien Kulpinranta 7-3 kohdan vaihtoehtoista tulvamuurirakennetta (punainen viiva). Suunnitelman
perusratkaisu (matala maapenger) lähempänä törmää vaalean vihreällä rasterilla.

Esitettyjen tulvasuojausratkaisuiden aluesuojauksellista merkitystä voidaan keventää nostamalla Kt 81 Kuusamon-
tien tasaus Kulpinranta – Kulpintörmä kohdalla tulvatason 1/100a yläpuolelle noin 360 m:n matkalta. Tällöin Kuu-
samontie toimii sisä-Saarenkylän aluesuojausrakenteena ja Kulpinranta – Sahatie välin ratkaisuiden suojausmerki-
tys rajoittuu Kulpinväylän ja Kuusamontien väliselle alueelle. Hankkeiden toteutettavuuden näkökulmasta rannan
suojausrakenteet ja Kuusamontien tasauksen nosto ei ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Todennäköisesti
Kuusamontien tasauksen nosto on nopeammin toteuttavissa kuin rannan yhtenäiset suojausrakenteet. Suunnitel-
makokonaisuuteen tarkastellun Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie/Ellintie alueen kustannusarvioon sisältyy niin
vaihtoehtoinen Kulpinranta 7-3 tulvamuuri kuin Kuusamontien tasauksen nosto. Lopullinen toteutusmalli näiltä osin
jätetään jatkosuunnittelussa ratkaistavaksi.

Suunnittelualueella sijaitsee mm. Tilapalvelukeskuksen hallinnoima kiinteistö Kulpintörmä 10. Kiinteistölle on laa-
dittu tulvavarautumisen toimenpidekortti, jonka mukaan kiinteistö on tarkoitus ennen pysyviä rakenteita tilapäissuo-
jauksilla. Yleissuunnitelmassa Kulpintörmä 10:n maanpinnan korkeus on pääosin 1/50a tulvalle riittävä mutta tör-
män lähellä tontin länsi- ja itäkulmissa piha-alue vaatisi vähäistä muotoilua ja korottamista. Kulpintörmä 10 piha-
alueesta valokuva löytyy aikaisemmin tästä raportista (kuva 14).

Kuva 35. Kulpintörmä 10. Vasemmalla suunnitelman mukainen ratkaisu, oikealla Tilapalvelukeskuksen toimenpidekortin mukainen tilapäissuo-
jausratkaisu.
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4.6 Pulkamontien terveyskeskus

Terveyskeskuksen ympärille on jo toteutettu aikaisempina vuosina pengerryksiä lähelle tulvatasoa 1/100a. Ter-
veyskeskuksen osalta tavoitteellinen tulvasuojaustaso on 1/250a toistuva tulva (Kemijoen tulvariskien hallintasuun-
nitelma 2022-2027).

Suunnitelman lähtökohtana on ollut tarkastella terveyskeskuksen ympäristön tulvasuojausrakenteet siten, ne olisi
mahdollista toteuttaa mahdollisimman korkealle helpottaen esim. suojausten korottamista tarvittaessa tulvatasoon
1/250a. Ottaen huomioon suojauskorkeuksia rajoittavat rakenteet (kadut, kevyen liikenteen väylät, pihat), suunni-
telmaratkaisuina esitetään nykyisten maapengerrysten korottamisia sekä jatkamista, pysyviä tulva-aitoja, tilapäis-
suojausrakenteita sekä huonokuntoisen Kuppuraisentien ja Lankkutien välisen kevyen liikenteen saneerausta ja
tasauksen nostamista 1/50a ja 1/100a toistuvan tulvan korkeuteen.

Suunnittelun aikana tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jossa Kuppuraisentien ja Lankkutien välinen kevyen liikenteen
väylä nostettaisiin 1/100a tulvatason yläpuolelle. Mahtuakseen asemakaavaan varattuun tilaan, toimenpide vaatisi
mm. kevyen liikenteen väylän linjauksen siirtoa reilun sijansa verran itään sekä Rovakairan puistomuuntamon siir-
toa. Tässä vaihtoehdossa toteutuksen kannalta haastavaksi tulee tärkeän sähkömuuntamon siirto. Todennäköi-
sesti muuntamon siirto on kaiken lisäksi kohtuuttoman kallis toimenpide saatavaan hyötyyn nähden. Kevyen liiken-
teen väylän sijainnin osalta päädyttiin nykyiseen ja korkeusaseman osalta maltillisempaan nostoon, jotta muunta-
moa ei tarvitse toimenpiteiden johdosta siirtää.

Kuva 36. Tarkasteltu vaihtoehto korottaa kevyen liikenteen väylä tulvatason 1/100a yläpuolelle.

Tilapalvelukeskus on laatinut terveyskeskuksen osalta tulvavarautumista varten toimenpidekortin. Sen mukaan
kiinteistö on tarkoitus suojata tulvilta pääosin tilapäisrakentein (hk-säkki). Tilapäisrakenteet ovat huomattavasti
edullisemmat kuin yleissuunnitelman mukaiset tulva-aidat, joilla tässä suunnittelutyössä on haettu lähinnä pysy-
vyyttä suojausrakenteisiin vähentäen tilapäissuojausten tarvetta.
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Kuva 37. Toimenpidekortti Pulkamontien terveyskeskuksen tilapäissuojauksista.

4.7 Sumatie

Sumatien nostolla turvataan kadun liikennöitävyys tulvatilanteessa 1/100a. Ko. tulvatilanteessa suojausta vaativia
kiinteistöjä ovat Kotiranta-kadulta 2 asuinkiinteistöä, joiden suojaustapa on tilapäiset rakenteet tila-ahtauden
vuoksi. Kiinteistöjen rajalle on mahdollista toteuttaa pysyvänä ratkaisuna lyhyt tulvamuuri tai sen voi korvata Koti-
ranta-kadun vähäisellä nostolla. Suunnitelman kustannusarviossa on huomioitu Kotiranta-kadun nosto (katu tällä
hetkellä murskepintainen).

Kuva 38. Sumatien suunnitelmaratkaisut.
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4.8 Esimerkkikuvia pysyvistä ja tilapäisistä tulvasuojausrakenteista

Tässä yleissuunnitelmassa mainituilla tilapäisillä suojausrakenteilla tarkoitetaan esim. hiekkasäkkejä (pieniä ja
suursäkkejä), vedellä täytettäviä putkipatoja, matalia tulvamuureja, maa-aineksin tehtäviä suojauksia / olemassa
olevien suojausrakenteiden korotuksia ja muita vastaavia, nopeasti toteuttavia ratkaisuja. Yhtäläisyyksiä edellä
mainituilla on, että niiden toteutus vaatii aina jälkisiivoustöitä.

Kuva 39. Tilapäinen tulvasuojaus maa-aineksilla (kuva Lapin ELY-keskus / Tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027)

Kuva 40. Tulvasuojauksen rakentaminen hiekkasäkeistä (Kuva Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan Pientalon tulvaturvallisuusopas / Mainos WooDoo, Tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027)
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Kuva 41. Esimerkkikuva vesitäytteisen geotekstiiliputken (putkipato) käyttämisestä tulvantorjunnassa. Putkipato on helppo asentaa ja varastoida.
Ratkaisu soveltuu niin olemassa olevien maarakenteisten suojausten korottamiseen kuin aluesuojaukseen / osastointiin. Vaatii kantavat pohja-
olosuhteet ja logistiikkayhteydet suojauspaikalle. Vastaavia rakenteita hyödynnetty mm. Torniojoen tulvatorjunnassa. (Kuva Lapin ELY-keskus
Matkakertomus: Flood Defence & Prevention Expo 2014 Lontoo, AquaDAM Europe Ltd.)

Kuva 42. Esimerkkikuva hiekalla täytettävistä suursäkeistä. Nopea suojausmenetelmä, jos logistiikka on kunnossa (täyttö-, nosto- ja kuljetuska-
lusto ja ajoreitit suojauskohteisiin (Kuva Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 2/2006 Tilapäiset tulvasuojelurakenteet, tuote Alfa-Bag Oy
Ab)

Kuva 43. Esimerkki siirrettävästä ja nopeasti rakennettavasta tilapäisestä puurakenteisesta tulvaseinästä (Kuva. Maveplan 2012 Rovaniemen
alueen tulvariskien pienentäminen kerran 100 vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa)
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Kuva 44. Esimerkki infraelementtien hyödyntämisessä myös tulvasuojauksessa. Step-betonikaide-elementti (tilapäiseksi / pysyväksi
ratkaisuksi), korkeudet 0,6m-2,1m. Esimerkiksi kohteiden suojaamiseen, jossa on paljon tilaa käytössä. (Kuva. www.rudus.fi)

Kuva 45. Esimerkki toteutetuista pysyvistä tulvasuojauksista pengertämällä Kittilässä 2020-2021. Vasemmalla puoleisessa kuvassa penkereen
yli rantaan veneenlaskupaikalle johtava tieyhteys ja taustalla penger, jonka korkeus pihatasosta noin +1m. Oikean puoleisessa kuvassa matala
noin 0,6m korkea penger vielä maisemoimatta (Kuva. Ramboll).



Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi

41 (67)

Kuva 46. Esim. matala tulvamuuri osana kiinteistön pysyvää tulvasuojausta (Kuva Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan Pientalon tulvaturvallisuusopas / Mainos WooDoo, Tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027)

Kuva 47. Esim. matala tulvamuuri osana kiinteistön pysyvää tulvasuojausta. Muurin korkeus n. 0,7…0,8m. Vastaava muurikivirakenne sopisi
myös maapenkereiden yhteyteen suojausrakenteen korotukseksi tulvatilanteeseen 1/100a. (Kuva. Ramboll 3.11.2022  / Halvarinranta 2 Rova-
niemi)
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5 Yleissuunnitelma ja vaikutukset

5.1 Suunnitelmaratkaisut
Esitetyt ratkaisut on esitetty liitteenä olevilla suunnitelmakartoilla sekä havainnollistettu myös maisemaleikkauk-
sissa.

5.1.1 Liikenne- ja katuverkko
Suunnittelualueen yleisten maanteiden toimenpiteiden mitoittavana tulvatilanteena on ollut 1/100a toistuva tulva.

Kaupunkialueen maankäyttö on pääosin toteutunutta ja rakennetut pihapiirit tukeutuvat myös rakennettuun katu-
verkkoon. Rakennusten / tonttien alin rakentamiskorkeus (piha / rakennuksen kastuvat rakenteet) määrätään ase-
makaavamääräyksissä, joita on tarkennuttu kaupungin rakennusjärjestyksellä. Lähtökohtaisesti rakennusten alin
rakentamiskorkeus tulee olla 1/100a toistuvan tulvan yläpuolella. Uudisrakentamisen seurauksena tontit muodos-
tavat siis itsessään tulvasuojauksen 1/100a toistuvaa tulvaa vastaan. Vanhojen rakennusten osalta em. korkeus-
määräys toteutuu täydennysrakentamisen myötä. Lähtökohtaisesti kadut tulee olla tontteja alempana mm. katualu-
een hulevesien hallinnan vuoksi.

Suunnittelualueen katuverkon toimenpiteiden mitoittavavana tulvatilanteena on lähtökohtaisesti ollut 1/50a toistuva
tulva. Rakennetuilla alueilla katujen yleisille nostoille esim. tulvatason 1/100a ei monin paikoin ole tilaa tai nostoilla
voi olla kiinteistöjen liikennöitävyyttä haittaavia vaikutuksia (mm. ajoliittymäkaltevuuksien jyrkentyminen, piha-alu-
een käytön hankaloituminen) tai katualueen kuivatusvesien johtamisia haittaavia vaikutuksia. Suunnittelualueella
sijaitsee kuitenkin katuja, jotka toimivat tärkeinä tai jopa ainoina pääsyteinä tietyn alueen asuinkiinteistöille tai pal-
velutaloille. Lisäksi jotkin kadut toimivat tulvan leviämisen esteenä ns. aluesuojausrakenteina tai tulvavesiä osas-
toivina rakenteina.  Näiltä osin suunnitelmassa on esitetty tiettyjen katujen nostoa mitoitustulvatilanteen 1/100a
yläpuolelle.

5.1.2 Tulvasuojausrakenteet ja esitettyjen toimenpiteiden laajuus
Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laajuus on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Suunnitelman mukaisten tulvasuojausrakenteiden laajuus, yhteenveto
Suojaustyyppi Pituus (km) Osuus %

- Suojaus tierakenteilla 12,4 56 %
- Suojaus penkerein 4,9 22 %
- Suojaus tulvamuurein 0,4 2 %
- Suojaus tilapäisrakentein 4,3 20 %

Yhteensä 22,1
Kustannusarvio 11,7 M €

Taulukko 6. Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laajuutta koskevat tunnusluvat

Suojaustyypeittäin tarkasteltuna tie- ja katujärjestelyiden osuus on merkittävä, yli 50%. Suojaustyyppinä penger-
ryksien ja tilapäissuojausrakenteiden osuus kokonaisuudesta on suurin piirtein samansuuruinen (noin 20%).
Kokonaiskustannusarviosta hulevesijärjestelmille kohdistuvien toimenpiteiden (tulvapumppaamot, hulevesiviemä-
reiden ja rumpujen sulkurakenteet) osuus on arviolta noin 1,2 M € ja silloille kohdistuvien toimenpiteiden (Yliopis-
tonkatu, Kt81 Kuusamontie / Punkkioja) osuus noin 0,8 M €.



Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi

43 (67)

Taulukko 7. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet jaoteltuna alueittain sekä suojaustyypeittäin / suojaustasoittain (1/50a ja 1/100a)

Suunnitelmanratkaisuista noin 55 % on pysyviä 1/100a toistuvalle tulvatilanteelle mitoitettuja ratkaisuita ja
noin 26 % pysyviä 1/50a toistuvalle tulvatilanteelle mitoitettuja ratkaisuita. Tilapäissuojausten osuus on noin 20 %.

5.1.3 Hulevesiverkoston sulkulaitteet
Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi uusia hulevesiverkoston sulkulaitteita (hulevesiviemärit, rummut) seu-
raavasti:

Vitikanpääntie
- tiennoston vuoksi nykyisten sulkuluukkujen (2kpl) uusiminen ja purkuputkien jatkaminen, suljettavan put-

ken koko arviolta Ø 500M, nykyisten kohdekortit ks. Kaupunki 1 ja 2
- uusia läppärumpuja 9kpl, koko esim. Ø 315…500M
- Vitikanpääntie 148 kohdalle uuden huleveden purkuputken sulku kaivosta, esim. WaAcces-takaisinvir-

tausestokaivo (putkikoko alustavasti Ø 250M)
- muut kuivatusrummut, putkikokoon sopivat kiertein suljettavat tulpat

Piiritäntie
- tulvapenkereen yhteyteen uusia läppärumpuja 3kpl, koko esim. Ø 315M

Ounasjoen itäpuolentie
- Purnukkaojan nykyisen rummun Ø 1600B sulkulaitteen uusiminen, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostuma-

ton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vahvis-
tuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi), nykyisten kohdekortit ks. Kaupunki 3

- Erkkiläntien pohjoispuoliseen päätierumpuun uusi sulkulaite Ø 1000B, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostu-
maton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vah-
vistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

- Ounaspaviljonki – Piiritäntie kohdalle päätierumpuun Ø 800B uusittava sulkulaite 1kpl esim. malli Ulefos
ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkuraken-
teen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Mäntyvitikantie
- uusi läppärumpu 1kpl, koko esim. Ø 500M
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Katajatie, Katajakuja
- Katajatien nyk. rummun uusiminen läppärummuksi 1kpl, koko esim. Ø 500M
- Katajatien uusi läppärummuksi 1kpl, koko esim. Ø 315M
- Katajatien tulvapenkereen uudet läppärummut 2kpl koko esim. Ø 315M, 1kpl koko esim. Ø 500M
- Petaojan tulvapumppaamon uusi rumpu 1kpl sulkuluukulla, rumpukoko esim. Ø 1000T, sulkulaite esim.

malli Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia
sulkurakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Valtatie 4 Sodankyläntie
- Tarvittaessa päätierumpuihin 1kpl Ø 800B (Petaoja) ja 1kpl Ø 1000B (Purnukkaoja) sulkuluukut, sulkulaite

esim. malli Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betoniraken-
teisia sulkurakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Pulkamontie
- Pulkamontie – Takaputaantie rakennushankkeessa tarvittavat uusien huleveden purkuputkien sulkuvent-

tiilit tai sulkuluukut (mitoitus ja määrä tarkentuu kohteiden rakennussuunnittelussa)

Iivarintie – Tasalantie
- Katujen peruskorjauksen yhteydessä katualueelle rakentuu hulevesiviemäri. Purkuputket tulee varustaa

tulvasuluilla esim. sulkuventtiileillä (mitoitus ja määrä tarkentuu kohteiden rakennussuunnittelussa)

Riksintie
- Nykyisen huleveden purkuputkeen Ø 315M uusi sulkuventtiili,  nykyinen kohdekortti ks. Neve 31

Puikuojantie
- Puikuojantien nyk. rummun settisulun poisto ja siirtäminen rakennettevan tulvapenkereen alittavaan rum-

puun
- Puikuojantien nykyisen rummun uusiminen läppärummuksi 1kpl, koko esim. Ø 500M
- Radan sivuojan penkkauksen ali uusi läppärumpu 1kpl, koko esim. Ø 315M

Myllymäentien ojan tulvasulku
- Uusi sulkuluukullinen rumpu 1kpl, koko esim. Ø 800T, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostumaton teräs tai

malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vahvistuksia, mo-
lempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Pulkamontien terveyskeskus
- Nykyisen luoteiskulman pengerryksen alittavan rummun tulppaus 1kpl, putkikokoon sopiva kiertein suljet-

tava tulppa

Halvarinranta
- nykyisen rummun uusiminen 1kpl koko esim. Ø 500M, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostumaton teräs tai

malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vahvistuksia, mo-
lempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Näsmäntie
- Nykyisen huleveden purkuputkeen Ø 315M uusi sulkuventtiili DN 300,  nykyinen kohdekortti ks. Neve 32



Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi

45 (67)

Saarenpuistonranta
- Nykyisen huleveden purkuputkeen Ø 250M DN uusi sulkuventtiili DN200,  nykyinen kohdekortti ks. Neve

20

Kuusistontie ja Reunatie
- Nykyisiin huleveden purkuputkiin Ø 160M uusi sulkuventtiili DN150 2kpl,  nykyinen kohdekortti ks. Neve

34

Saarenkoulu
- nykyisen huleveden purkuputken sulkulaitteen uusiminen 1kpl, putkikoko Ø 315M, sulkulaite esim. malli

Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulku-
rakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie/Ellintie
- tulvapenkereen uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 500M
- Kulpinranta 7 ja 5 kohdalle uusi huleveden purkuputken sulkuventtiili DN300, putkikoko Ø 315M
- Kulpinranta 1 ja Kulpintörmä 2 välissä kaukolämmön salaojan purkuputken venttiilikaivon siirto 1kpl
- Sahatie 9 kohdalle uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 315M
- Ellintien nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 200M uusi sulkuventtiili DN200 1kpl
- muut kuivatusrummut, putkikokoon sopivat kiertein suljettavat tulpat

Mattilantie
- ELY:n nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 400M uusi sulkuventtiili DN400 1kpl
- Kaupungin / Neven nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 315M uusi sulkuventtiili DN300 1kpl

Suutarintie
- Kaupungin nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 315M uusi sulkuventtiili DN300 1kpl, nykyinen kohde-

kortti ks. Kaupunki 18
- ELY:n nykyiseen rumpuun  Ø 800B tarvittaessa uusi sulkulaite, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostumaton

teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vahvistuk-
sia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Tuomaantie
- Kaupungin nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 315M uusi sulkuventtiili DN300 1kpl, nykyinen kohde-

kortti ks. Kaupunki 26

Kantatie 81 Kuusamontie
- Kuusamontie 468 kohdalla ELY:n nykyiseen rumpuun  Ø 800B uusi sulkulaite 1kpl, sulkulaite esim. malli

Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulku-
rakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Vaarala
- Harjutien jatkeen uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 500M
- Pulliniemenkujan nykyiseen rumpuun sulkuläppä 1kpl koko arvioitu Ø 500M
- Pulliniemenkujan uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 315M
- Palontörmäntie 29 kohdalla nykyinen huleveden purkuputki Kemijokeen, koko ja sijainti arvioitu Ø 315M,

putkeen lisättävä sulkuventtiili esim. DN300
- Palontörmäntie 19 kohdalla nykyinen huleveden purkuputki Kemijokeen, koko ja sijainti sekä mahdollinen

sulkulaitteen tarve selvitettävä
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- Elkinranta jatkeen uusi sulkulaitteellinen rumpu 1kpl koko esim. Ø 800T, sulkulaite esim. malli Ulefos
ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkuraken-
teen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

- Kuusamontie 786 pengerryksen yhteyteen uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 315M
- muut kuivatusrummut, putkikokoon sopivat kiertein suljettavat tulpat

Valtakatu / Lainaanranta
- nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 400B lisättävä sulkuventtiili esim. DN400 (purkuputken uusiminen

kadun kohdalta muoviputkeksi)
- nykyiseen huleveden purkuputkeen Ø 600B lisättävä settikaivo (sulkusetti kaivon sisällä)
- kohteen nykyisiä huleveden purkupisteitä tulee yhdistää kadun saneerauksen yhteydessä, hulevesiviemä-

röinnin sulkurakenteet siis tarkentuvat kohteen rakennussuunnittelun yhteydessä

Pullinranta
- Pullinranta 5-9 välissä nykyinen huleveden purkuputki Ø 560M, putkikoko huomioden sulkurakenteen

muutostarve tarkasteltava erikseen (nykyisin sulku putken päästä tai edellisestä kaivosta)

Mäkiranta
- Mäkiranta 3-5 välissä nykyinen huleveden purkuputki Ø 400B, purkuputki varustetaan tarvittaessa uudella

sulkulaitteella esim. sulkuläpällä 1kpl

Karvonranta
- Nykyinen laskuoja Kemijokeen suljetaan maapenkereellä (1/50a) ja läppärummulla koko esim. Ø 500M

Rannanmukka
- Nykyinen hulevesien pintavaluntareitti Pallarintien suunnasta Kemijokeen suljetaan maapenkereellä

(1/100a) ja läppärummulla koko esim. Ø 500M

Pallarintie - Tärytie
- Pallarintie 37 uuden tulvapumppaamon yhteyteen tien ali uudet sulkulaittein varustetut rummut 2kpl

koko esim. 2x Ø 1000T, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas
(molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen
avaus/sulkumekanismi)

- Pallarintie 37 – Tärytie 17 välisen tulvapenkereen ali uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 315M
- muut kuivatusrummut, putkikokoon sopivat kiertein suljettavat tulpat

Ahotie
- Ahotien ali uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 315M, Puutarhakujan osalta läppärummun tai sulkuläpän

lisäys nykyisiin rumpuihin selvitettävä jatkosuunnittelussa

Koskenkyläntie
- Koskenkyläntie 221 kohdalla ELY:n nykyiseen rumpuun  Ø 800B uusi sulkulaite 1kpl, sulkulaite esim.

malli Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia
sulkurakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

- Koskenkyläntielle Alaniityntien kohdalla ELY:n nykyiseen rumpuun  Ø 1000B uusi sulkulaite 1kpl, sulku-
laite esim. malli Ulefos ruostumaton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonira-
kenteisia sulkurakenteen vahvistuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)
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Yliopistonkatu
- nykyiseen Susivuon kentän suunnasta tulevaan huleveden purkuputkeen Ø500B lisättävä settikaivo (sul-

kusetti kaivon sisällä)
- Yliopistonkatu 15 kohdalla olevaan huleveden purkuputkeen Ø 400B uusi sulkuventtiili DN400 (putki uusi-

taan muoviputkeksi kadunrakennustöiden yhteydessä)
- muut huleveden purkuputket suljetaan tulvalla edellisestä kaivosta esim. ilmatäytteisin putkitulpin

Korvanranta
- Puistossa olevaan laskuojaan sulkupengerrys, jonka ali uusi läppärumpu 1kpl koko esim. Ø 315M

Ahkiomaantie
- Ahkiomaantielle nykyiseen rumpuun  Ø 800B uusi sulkulaite 1kpl, sulkulaite esim. malli Ulefos ruostuma-

ton teräs tai malli Haapakosken tehdas (molemmissa vaaditaan betonirakenteisia sulkurakenteen vahvis-
tuksia, molempiin käsikäyttöinen avaus/sulkumekanismi)

Esimerkkejä hulevesiverkoston sulkulaitteista

Kuva 48. Vasemmalla esim. hulevesiviemärin / rummun sulkuläppäratkaisusta. (Kuva. Ramboll / Kittilän tulvapenkereiden rakentaminen. Tuote
Uponor IQ Läppäyhde), oikealla esim. sulkuluukkuratkaisusta ruostumaton teräs (Kuva. www.ulefos.fi)

Kuva 49. Vasemmalla esim. hulevesiviemärin sulkuventtiilistä, laipallinen kumiluistiventtiili. Sulkuventtiilien hinta on vielä maltillinen venttiilikoossa
DN 100…DN300 / 1000 €….5 000 €. Venttiilikoon suurentuessa DN 350 ylöspäin myös hinnat nousevat yli 10 000 €:n (Kuva. www.lining.fi), oike-
alla Ilmatäytteiset putkitulpat / pitkä malli putkikokoon 300…600mm ja pallomainen malli malli putkikokoon 46…160mm
(Kuva. www.painetec.com)
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Kuva 50. Vasemmalla esim. hulevesiviemärin/rummun tulvasulkuventtiilistä WASTOP.  Putken virtaaman paine avaa venttiilin virtaussuunnassa
vain virtaaman vaativan määrän. Ellei virtaamaa ole, venttiili sulkeutuu. Venttiili sulkeutuu myös kun ilmenee takaisinvirtausta. Oikealla saman
tuoteperheen WaAcces-takaisinvirtausestokaivo, joka sopii esim. kiinteistön hulevesien hallintaan estämään hulevesien pääsyn kellariin (Kuva.
www.ulefos.fi)

Kuva 51. Esim. WaAcces-takaisinvirtausestokaivo sopii mm. kiinteistökohtaisiin / tulvasuojauksen sisäpuolisten hule- ja suotovesien hallintaan
tulva-aikana. (Kuva. Periaatekuva pumppauskaivosta Maveplan 2012 Rovaniemen alueen tulvariskien pienentäminen kerran 100 vuodessa tois-
tuvassa tulvatilanteessa)

5.1.4 Hulevesien hallinta
Jokitulvan nousua hulevesireittejä pitkin sisämaan suuntaan estetään tulvatilanteessa sulkemalla reitit. Sulkemi-
seen käytetään pysyviä ja tilapäisiä suojauksia, joita on esitelty kohdissa edellä. Suljetuille hulevesireiteille kertyy
kuitenkin jatkuvasti hulevesiä valuma-alueelta, ja jotta nämä vedet eivät aiheuta tulvimista, joudutaan hulevesiä
paikoitellen pumppaamaan suojausrakenteiden yli jokeen.

Purnukkaojan ja Petaojan alue
Purnukkaojan suulla on jo nykyisin tulvasulku. Suunnitelmassa on esitetty maantien 934 nostaminen ja Purnukka-
ojan tulvasulun uusiminen. Purnukkaojan sulkemisen jälkeen hulevesiä alkaa kertyä Mt934 itäpuoliselle alavalle
pellolle ja nuorta lehtipuustoa kasvavalle alueelle. Katajakujan päässä olevat kaksi varasto- tms. rakennusta kastu-
vat, kun valuntaa on ehtinyt sulkemisen jälkeen kertyä noin 25 mm verran, sulamiskaudella käytännössä siis noin
1…4 vuorokauden kuluttua Purnukkaojan sulkemisesta. Tulvan edelleen noustessa Purnukkaojan tulva-alueelle
kertyvä vesi lähtee lopulta virtaamaan Petaojan suuntaan (Kuva), ennen kuin seuraavat rakennukset alueella kas-
tuvat.
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Kuva 52. Virtausreitti Purnukkaojalta kohti Petaojaa. Kuva Scalgo-ohjelmistosta.

Petaojalla on nykyisin kiinteä tulvapumppaamo. Suunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi uusi tulvapenger
maantien 934 ja valtatien 4 välille sekä tulvapumppaamon uusiminen. Kun sekä Petaoja että Purnukkaoja sulje-
taan, lähtee Purnukkaojan tulva-alueelta vesi virtaamaan kohti Petaojaa n. 45 mm valuntakertymällä. Mikäli Peta-
ojan pumppaamo toimii häiriöttä, ei vesi pääse nousemaan asuinrakennuksille kummankaan ojan varressa.

Kuva 53. Purnukkaojan ja Petaojan vedenpinta korkeimmillaan, mikäli tulvavedet pumpataan jokeen Peta-ojan tulvapumppaamon kautta

(kuva Scalgo-ohjelmistosta).
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Jos molemmat ojat ovat suljettuna eikä Petaojan pumppaamo toimi, tulvavesiä kertyy myös Petaojan ympäristöön.
Tulva-alueiden välille syntyy ensimmäinen yhteysreitti noin 45 mm valuntakertymällä, ja vedenpinnan noustessa
tulva-alueiden välisiä yhteysreittejä avautuu edelleen lisää

Kuva 54. Purnukkaojan ja Petaojan tulva-alueiden välille muodostuu useita yhteysreittejä, jos Petaojan pumppaamo on pitkään pois toiminnasta.
Tässä kuvassa valuntakertymä on 80 mm (kuva Scalgo-ohjelmistosta).

Purnukka- ja Petaojien tulva-alueiden yhteyksiä on syytä tarkastella jatkosuunnittelussa tarkemmin ja selvittää
mm. seuraavia asioita:

- Tarvittaessa Purnukkaojan vesiä voidaan ohjata Petaojan pumppaamolle jo pienemmillä tulvilla syventä-
mällä ja leventämällä ojien välistä yhteyttä Katajatien varressa. Olisiko yhteysreitin syventämisestä etua
valuma-alueiden tulvanhallinnassa?

- Onko Katajatien varren reitistä ja muista muodostuvista yhteysreiteistä etua vai haittaa, jos Petaojan tul-
vapumppaamo pysähtyy? Pitääkö yhteysreittejä varautua patoamaan?

Suunnitelmassa on esitetty Petaojan uusitun tulvapumppaamon pumppujen alustavaksi mitoitukseksi 2 x 775 l/s =
1550 l/s. Tämä mitoitus riittää laskennallisesti pumppaamaan molempien ojien yhdistetyn tulovirtaaman valuntaan
23 mm/d saakka, mikä vastaa käytetyssä vertailuvesistössä suurinta koskaan havaittua valuntaa.

Kuva 55. Esimerkkikuva Petaojan mahdollisesta tulvapumppaamotyypistä. Pumpputyyppi tulvavesien pumppaukseen tarkoitettu potkuripumppu
2kpl. Kuvassa näkyvät mitat viitteellisiä / eri hankkeesta (Kuva. Oy Grundfors Pumput Ab)
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Puikuoja
Puikuojan alaosaan on suunniteltu tulvasuojauksia korottamalla katuja ja estämällä tulvan pääsy Puikuojaa ylös
settipato- tai läppärummuilla. Puikuojan suljettuna ollessa vedet pumpataan. Pumppausta varten ojan varteen on
suunniteltu tulvapumppaamo. Pumpun mitoituksessa tulee varautua vähintään noin 200…300 l/s virtaamaan (va-
lunta 10…15 mm/d). Tämän kokoluokan pumppausratkaisu on tehtävä kiinteällä pumppaamolla.

Kuva 56. Esimerkkikuva Puikuojan mahdollisista tulvapumppaamotyypeistä. Vasemmalla pumpputyyppi tulvavesien pumppaukseen tarkoitettu
kuilupumppu (2kpl). Oikealla pumpputyyppi tulvavesien pumppaukseen tarkoitettu uppopumppu (2kpl). Kuvassa näkyvät mitat viitteellisiä / eri
hankkeesta (Kuva. Oy Grundfors Pumput Ab)

Myllyoja
Myllyojan kohdalla jokitulvaan on varauduttu korottamalla Myllypolkua, Jyväpolkua ja Ohrapellontietä. Korotus liit-
tyy katujen ja teiden liikennöitävyyteen suunnitelman mitoitustulvatilanteissa. Tarkoituksena ei ole muodostaa ka-
duista tulvapenkereitä. Myllyojan nykyinen rumpu Ohrapellontien alitse säilyy entisellään. Tiekorotusten vuoksi
rumpua joudutaan kuitenkin jatkamaan.

Saarenkylä ja Halvarinranta
Saarenkylässä on varauduttu useisiin pysyviin ja tilapäisiin tulvasuojausrakenteisiin. Halvarinrantaan on suunni-
teltu uusi suljettava rumpu ja tulvapumppaamo. Pumpun mitoituksessa tulee varautua noin 50…100 l/s virtaamaan
(valunta 10…15 mm/d). Tämän kokoluokan pumppausratkaisu, huomioiden kohteen laaja tulvasuojausmerkitys,
on järkevä tehdä kiinteällä pumppaamolla.

Kuva 57. Esimerkkikuva Halvarinrannan mahdollisesta tulvapumppaamotyypistä. Pumpputyyppi tulvavesien pumppaukseen tarkoitettu uppo-
pumppu (2kpl). Kuvassa näkyvät mitat viitteellisiä / eri hankkeesta (Kuva. Oy Grundfors Pumput Ab)
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Pallarintie - Tärytie
Pallarintie – Tärytie alueella on varauduttu pääosin pysyviin tulvasuojausrakenteisiin (penkereitä, tiennostoja). Pal-
larintie 37:lle johtavan tien varteen, Ounasvaara - Lohiojan valuma-alueen vesiä johtavan laskuojan yhteyteen on
suunniteltu uusi suljettava rumpu ja tulvapumppaamo. Ounasvaaran valuma-alueeseen perustuen pumpun mitoi-
tuksessa tulee varautua noin 600-900 l/s virtaamaan (valunta 10…15 mm/d). Tämän kokoluokan pumppausrat-
kaisu, huomioiden kohteen laaja tulvasuojausmerkitys, on tehtävä kiinteällä pumppaamolla. Tätä kohtaa on jatko-
suunnittelussa kuitenkin  tarkasteltava tarkemmin, koska valuma-alue voi olla arvioitua isompikin mm. Jääskönaa-
pan osalta.

Kuva 58. Esimerkkikuva Pallarintie 37 mahdollisesta tulvapumppaamotyypistä. Pumpputyyppi tulvavesien pumppaukseen tarkoitettu potkuri-
pumppu 2kpl. Kuvassa näkyvät mitat viitteellisiä / eri hankkeesta (Kuva. Oy Grundfors Pumput Ab)

Koskenkylä Alaniityntie
Koskenkylässä Alaniityntien alueella on varauduttu Koskenkyläntien rummun (1000mm) sulkuun, Alaniityntien ko-
rotukseen sekä yhden kiinteistön suojaamiseen 1/100a toistuvalta tulvalta pengerryksellä. Koskenkyläntien rum-
mun sulkemisella estetään tulvavesien leviäminen tien eteläpuoliselle asuinalueelle (Piirontie – Myllykuja). Rum-
mun yhteyteen on suunniteltu pumppaustarvepaikka. Pumpun mitoituksessa tulee varautua noin 100-150 l/s vir-
taamaan (valunta 10…15 mm/d). Tämän kokoluokan pumppausratkaisu, huomioiden kohteen laaja tulvasuojaus-
merkitys, on tehtävä kiinteällä pumppaamolla.

Kuva 59. Esimerkkikuva Koskenkyläntien mahdollisesta tulvapumppaamotyypistä. Pumpputyyppi tulvavesien pumppaukseen tarkoitettu uppo-
pumppu (2kpl). Kuvassa näkyvät mitat viitteellisiä / eri hankkeesta (Kuva. Oy Grundfors Pumput Ab)

Varautuminen muihin hulevesien pumppaustarpeisiin
Suunnitelmassa on esitetty myös muita tulva-aikaisista hulevesireittien sulkemisista johtuvia mahdollisia pump-
paustarvepaikkoja. Tulva-aikaisia hulevesiviemäreiden virtaamia on vaikea arvioida ja se vaatisi verkoston mallin-
tamisesta tulva-aikana ja vesistötulvatilanteessa. Lähtökohtana kuitenkin pidetään, että näissä kohteissa mahdolli-
sesti tarvittavat pumppaukset on hoidettavissa siirrettävällä pumppauskalustolla.
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5.2 Vaikutukset ympäristöön ja maisemaan

Tulvasuojausten aiheuttamat muutokset maisemaan ovat suuressa mittakaavassa pieniä, sillä penkereet olisivat
suhteellisen matalia ja rannat ovat jo pitkälti rakennettua esikaupunkialuetta. Penkereiden korkeudet vaihtelisivat
välillä 30…100 cm ja Pullinrannassa 100…200 cm. Paikallisesti näkymät joelle voivat penkereiden vuoksi heiketä,
esimerkiksi Pallarintien ja Tärytien omakotitalojen sekä Pullinrannan omakotitalojen joenpuoleisilla pihoilla.

Yleissuunnitelmassa on kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella pyritty huomiomaan mahdollisuuksien mukaan
nykyinen puusto. Jatkoa ajatellen kultakin suunnittelualueelta puusto on mitattava, erityisesti suuret maisemapuut
ja metsikköjen rajat. Maisemoinnilla, kuten puu- ja pensasistutuksilla, voidaan maisemaan kohdistuvia muutoksia
lieventää. Tonttien läheisyydessä matalat muurit voivat toimia pengerryksen vaihtoehtona toimien samalla raja-ai-
tana. Muurien etuna on myös pengerryksiä vähäisempi tilan tarve. Osa tulvasuojauksista tehdään tiestön matalilla
korotuksilla, jolloin on mahdollisuus miljöön kohentamiseen, mikäli huolehditaan riittävästä ympäristönsuunnitte-
lusta.

Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie ranta-alueella rantatörmän reunaan sijoittuva maapenger ja osin tulvamuuri
näkyisi lähinnä vesistön suunnalta (Kulpinväylä, Kemijoki) matalana, pitkänä rantatörmää rajaavana rakenteena.
Laadukkaasti toteutettuna ja maisemoituna maapengerrykset ja mahdolliset tulvamuuriosuudet sulautuisi osaksi
rantatörmää ja rakennettua ympäristöä. Nykyisellään rantatörmä on paikoin otettu asukkaiden ”haltuun”. Pengerryk-
siin ja muureihin esitetyt kulkuaukot jäsentävät rannan kulkuyhteyksiä nykyisestä hieman erilaiseksi.

Lainaanranta sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa ja alueella sijaitsee yleisiä katu- ja ranta-alueita, kuten vene-
ranta. Kerrostaloilta näkymät avautuisivat joelle entiseen tapaan. Noin metrin korkuinen tulvamuuri ei estä kadulta
näkymiä ainakaan aikuiselta ja mahdollisen leikkialueen kohdalle ei tulvamuuria ole esitetty. Keskeisen sijainnin
vuoksi Lainaanrannan muurin materiaalivalinnoissa ja ulkomuodossa on huomioitava kaupunkikuvallinen ilme. Muu-
rin laadukkuus ja sopivuus ympäristöön on varmistettava.

Vitikanpäässä pysyvä tulvasuojaus tehtäisiin Vitikanpääntietä korottamalla. Tien korotus ei estä näkymiä Ounasjo-
elle, mutta vesistön näkyminen voi heiketä esimerkiksi tienpuoleisella pihalla istuttaessa ja veden pinnan ollessa
alhaalla. Vitikanpään jatkosuunnittelussa olisi tärkeää maisemallisesti merkittävien puiden kartoitus ja näkymien
avaaminen joelle sopivissa kohdissa, joissa on luiskatäyttöjen vuoksi hankala säilyttää puustoa.

5.3 Oikeudelliset edellytykset

Lähtökohtaisesti tulvasuojausten toteuttajalla, onpa se kaupunki, valtio (yleiset tiet) tai yksityinen kiinteistönomis-
taja tai tiekunta, on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Lisäksi toteuttamisen osalta on noudettava voi-
massa olevia lakeja.

5.3.1 Patoturvallisuuslaki
Suunnitellut kiinteät tulvasuojausrakenteet luokitellaan erikseen paikallisen patoturvallisuusviranomaisen toimesta
patoturvallisuuslakia mukaillen.

Suunnitellut pengerrykset ovat kohtuullisen matalia, korkeudeltaan 0,5…2 m luokkaa. Pengerrykset sijoittuvat ole-
massa olevan jokitörmän päälle siten, että luiskat eivät pääsääntöisesti ulotu edes nykyiseen jokitörmän luiskaan
vaan pysyvät ns. törmän päällä. Koska törmillä tilaa on vähän käytössä ja pengerrykset ovat matalia, on penkerei-
den luiskat märän puolella pääsääntöisesti esitetty luiskakaltevuudella 1:2. Korkeammilla pengerosuuksilla on esi-
tetty vahvistettua luiskaa (Vitikanpääntie) ja/tai märänpuolen luiskakaltevuutta 1:3.
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Maapengerosuuksien harjan leveydeksi on suunniteltu 2,5m, jotta pengerryksen päällä voi tarvittaessa liikkua kun-
nossapitokalustolla (pyöräkone, kaivinkone). Harjan leveys mahdollistaa esim., että 1/50a tulvalle mitoitettuja
osuuksia voi tarvittaessa korottaa nopeasti tarvittavalla kalustolla toimitettavin maa-aineksin tai suursäkein / putki-
padoin esim. tulvatilanteeseen 1/100a.

Alustava arvio on, että Putaan sulkuvaihtoehtoa ja Vitikanpääntien korotusta lukuun ottamatta, suunnitelman mu-
kaiset suojausrakenteet luokitellaan korkeintaan 3-luokan padoiksi, jotka onnettomuuden sattuessa voivat aiheut-
taa vain vähäistä vaaraa terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle. On myös mahdollista, että mikäli patoturvalli-
suusviranomainen katsoo, voidaan suojausrakenteet jättää myös kokonaan luokittelematta. Tällöinkin padon omis-
tajalla on vastuu padon kunnossapidosta, käytöstä, onnettomuuksien ehkäisemisestä ja tarkastuksista.

Jatkosuunnittelua varten suunnitelmasta on pyydettävä patoturvallisuusviranomaisen ennakkolausunto.

5.3.2 Vesilaki
Suunnitelman mukaisilla pengerryksillä, teiden nostoilla ja tilapäisillä suojausrakenteille ei tule olemaan vaikutusta
vesistön kesä- ja tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Toimenpiteet eivät tule nostamaan tulvavesikorkeuksia jokiuo-
missa eikä niillä ole vaikutusta virtaamiin tai vesisyvyyksiin. Suojausten vaikutusalueella ei uomassa tapahdu aktii-
vista virtausta, vaan penkereillä tullaan ainoastaan estämään tulvaveden leviäminen tulvariskialueiden kiinteis-
töille. Suojaukset eivät ulotu rantaviivaan.

Lähtökohtaisesti suunnitelman mukaiset toimenpiteet eivät vaatisi vesilain mukaista lupaharkintaa pois lukien Pu-
taan sulkemisvaihtoehto ja siihen liittyvät sulkurakenteet (ks. kohta 4.1.5).

5.3.3 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Suunnitelman mukaiset toimenpiteet (teiden nostot, matalat vesiuomien törmien päälle sijoittuvat pengerrykset ja
mahdolliset muurit) sijoittuvat pirstaleisesti laajalle alueelle kaupunkia. Kohteittain tarkasteltuna koko hankkeen
hyötyala on arviolta korkeintaan noin 500 hehtaaria. Suunnitellut tulvasuojaustoimenpiteet toteutuvat useana eri
hankkeena ja todennäköisesti kestää useita vuosia ennen kuin suunniteltu kokonaisuus on valmis.  Näillä perustei-
den arvioidaan, että tämä hankekokonaisuus tai yksittäinen kohde ei vaatisi YVA-menettelyä (raja 1000 hehtaaria).

Kuitenkin tulvasuojeluhankkeissa, jotka ovat olleet toteutukseltaan ja vaikutuksiltaan mittavia (laajoja ruoppauksia,
pengerryksiä, tulvavesiä pidättävät altaat jne), on laadittu ympäristövaikutusten arviointi.

YVA-menettelyn tarveharkinnasta on kuitenkin pyydettävä lausunto ELY-keskukselta. Tarvittaessa menettelytar-
peesta tekee päätöksen ympäristöministeriö.

Putaan sulkemisvaihtoehto ks. kohta 4.1.5.
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5.3.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

Kadut, yleiset maantiet ja yksityistiet
Tässä yleissuunnitelmassa kaduille ja yleisille maanteille sekä yksityisteille osoitetut toimenpiteet ovat pääosin ko-
rottamisia sekä katu- / tiealueen hulevesijärjestelmien muutoksia ja täydentämisiä tulvasuojausrakenteilla (rumpu-
sulkuja). Muutosten vuoksi tien fyysinen sijainti (keskilinja) ei ole muuttumassa mutta korotusten seurauksena tie-
rakenteiden (mm. luiskat, sivuojat) tilantarve tielle varatulla alueella levenee minkä seurauksena mm. puita joudu-
taan poistamaan. Mikäli tielle varattu alue (katualue, tiealue) ei riitä, tulee ylitysosuudesta kiinteistönomistajan
kanssa sopimus tai ryhtyä tarvittaviin muihin toimenpiteisiin kuten kaavamuutoksen tai tiesuunnitelman laatimi-
seen.

Mahdollisten katusuunnitelmaprosessien tarvearvioinnin tekee kaupunki. ELY-keskus arvioi yleisiä maanteitä kos-
kevien muutosten suunnitelmatarpeet (esim. tiesuunnitelmatarve).

Yksityisten teiden osalta muutoksista päättää tiekunta tai tien omistaja. Yksityisen tien muutoksista ei kuitenkaan
saa aiheutua haittaa ympäristölle tai sen vaikutuspiirin kiinteistöille, joten tiemuutos vaatii asiasta sopimista mui-
den tieoikeutettujen kanssa. Tarvittaessa asia ratkaistaan tietoimituksessa.

Uudet kadut ja merkittävät katumuutokset kuten Pulkamontien rakentaminen, Valtakadun saneeraus (Lainaan-
ranta), Yliopiston kadun järjestelyt mahdollisen Yliopiston baanan osalta sekä Vitikanpääntie on tehtävä katusuun-
nitelmaprosessin kautta.

Pengerrykset
Osa suunnitelman mukaisista tulvasuojausrakenteista (pengerrykset, tulvamuurit) sijoittuu osin tai kokonaan ase-
makaavan mukaisille puistoalueille ja on kytköksissä viereisen kadun korotustarpeisiin. Näiltä osin pengerrysten
luvitus on mahdollista ratkaista MRL:n mukaisen katusuunnitelmaprosessin yhteydessä.

Erilliset pengerrykset puistoalueilla, rantatörmillä ja tonteilla muuttavat maisemaa, joskin suunnitelman mukaiset
ratkaisut ovat suhteellisen matalia. Pengerrysten toteuttaminen vaatii puuston poistoja, muuttaa ympäristöä varsin-
kin rakennetuissa pihapiireissä. Lisäksi tulvasuojausrakenteisiin liittyvien kuivatusrakenteiden toteuttaminen voi
vaatia suunnitelmassa esitettyjä toimenpiderajauksia laajempia työalueita. Pengerrysten toteuttaminen vaatii mai-
sematyöluvan.

Tulvamuurit ja -aidat
Kiinteistöjen piha-alueille ja kiinteistörajoille mahdollisesti toteutettavat tulvamuurit tai niihin rinnastettavat tulva-
aidat ovat pääosin matalia tukimuureja korkeudeltaan 0,5…1m. Muurit tulevat pääsääntöisesti joko 1/50a toistu-
valle tulvalle rakennetun matalan maapengerryksen päälle tai nykyisten piharakenteiden päälle. Alustavan arvion
mukaan kaupungin rakennusjärjestyksen perusteella tämän tyyppiset rakennelmat voisi toteuttaa toimenpideilmoi-
tusmenettelyllä.
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5.4 Rakentamiskustannukset
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on noin 11,7 M € (alv 0%) ja laatimishetken aikaan jul-
kistettu viimeisin maanrakennuskustannusindeksi 2/2022 on 117,6 (2015=100). Kustannusarvio jakautuu alueittain
seuraavasti:

Taulukko 8. Kustannusarvio alueittain 5.5.2022 (ei sis. Putaan sulkemista)

Kustannusarvio sisältää suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia arviolta noin 20%. Kaupungin, yksityisten kiinteis-
tönomistajien ja valtion välinen kustannusjako tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Osa-alue / toimenpidekohtaiset kustannusarviot, ks. tarkemmin raportin kohta 5.5 (Hyötykustannusarvio).

Suunnitelmasta laadittiin myös kustannusvertailu Putaan sulkemisvaihtoehdon vaikutusten kanssa:

Taulukko 9. Kustannusvertailu Putaan sulkemisvaihtoehdon kanssa

Putaan sulkemisvaihto on ratkaisuna noin 1,7 M € kalliimpi kuin ns. perusratkaisut. Kun ottaa huomioon Putaan
sulkuvaihtoehdon epävarmuudet jatkoselvitystarpeista (mm. vesilaki ja YVA-laki sekä maaperäolosuhteet), on Pu-
taan sulkemisvaihtoehdon kustannukset todennäköisesti vielä korkeammat.  Korkeiden kustannusten näkökul-
masta Putaan sulkemisvaihtoehto pumppausjärjestelmineen ei todennäköisesti ole yleishyödyllinen / kilpaileva
vaihtoehto muihin suunnitelmaratkaisuihin nähden.
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5.5 Hyötykustannusarvio

Suunnitelman tulvasuojaustoimenpiteiden hyötykustannusarvio on laskettu kahdella (2) eri kokonaisrakennusva-
hinkosummalla. Ensimmäisessä laskentavaihtoehdossa vahinkoarvion vertailuhintana on käytetty Kemijoen tulva-
riskien hallintasuunnitelmasta 2022-2027 johdatettua kokonaisrakennusvahinkoa 1/100a tulvatilanteessa (116 825
€ / asuinrakennus). Summa voi vaikuttaa suurelta normaaliin asuinrakennukseen ja sen arvoon nähden, joten toi-
sessa laskentavaihtoehdossa vahinkoarvion vertailuhintana käytettiin puolet pienempää kokonaisrakennusvahin-
koa 1/100a tulvatilanteessa (noin 58 000 € / asuinrakennus).

Molemmissa laskentavaihtoehdoissa laskenta-alueet on jaettu kaupunginosittain / alueittain seuraavasti:
- Vitikanpää
- Piiritäntien tulvapenger
- Ounaspaviljonki tilapäissuojaus
- Ounasjoen itäpuolentie
- Syväsenvaara
- Nivavaara
- Saarenkylä
- Vaarala
- Keskusta
- Pullinpuoli
- Koskenkylä
- Veitikanharju - Viirinkangas

Molemmilla laskentavaihtoehdoilla suunnitelmakokonaisuuden mukaisten tulvasuojausrakenteiden toteuttamisen
hyödyt ovat suuremmat kuin haitat (tulvavahingot).

Laskentavaihtoehdon 1 aluekohtaisissa hyötyarvioissa laskennallisesti kannattamattomia kohteita olisi mm. Sy-
väsenvaara, Keskusta ja Veitikanharju-Viirinkangas. Kohteiden investointikustannuksissa korostuu katujen ja ke-
vyen liikenteen väylien uudisrakennustarpeet ja niiden yhdistäminen tulvasuojausrakenteiksi. Alhainen laskennalli-
nen hyötykustannuskerroin ei kuvasta oikeellisesti ratkaisujen tulvasuojelullista tai tulva-aikaista liikennekelpoisuu-
den merkitystä.

Laskentavaihtoehdon 2 aluekohtaisissa hyötyarvioissa alhaisemmalla rakennuskohtaisella vahinkohinnalla lasken-
nallisesti kannattamattomien kohteiden määrä kasvaisi Vitikanpääntiellä, Ounasjoen itäpuolentiellä, Nivavaaralla
sekä Vaaralassa. Alhaisempi vahinkoarviohinta korostuu alueilla, jossa mm. teiden nostot ja muut epäsuorasti kiin-
teistökohtaisiin suojauksiin vaikuttavat rakenteet muodostavat kustannuksista suuren osan.

Saarenkylän alueen suojaukset korostuvat kannattavina molemmissa laskentatavoissa, koska suuren rakennus-
määrän vuoksi tulvasta aiheutuvat vahingotkin ovat euromääräisesti suuret.

Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että pelkästään rakennusvahinkoja verratessa vahinkoarvioiden suuruus ra-
kennusta kohden on keskimääräisesti laskentatapojen välimaastosta. Yleisesti rakennusvahingot muodostavat
tulvavahinkokokonaisuudesta noin 85-90%. Loput 10-15% muodostuvat liikenteelle, pelastustoimelle ja ajoneu-
voille aiheutuvista vahingoista.
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Taulukko 10. Laskentavaihtoehto 1 (vahinkoarviohintana 116 825 € / rakennus), samassa osalue / toimenpidekohtainen kustannusarvio

Ilman toimenpidettä tulvavaarassa Keskimääräinen vahinkoarvio
Kohde Pituus (m) Kustannus € alv 0% asuinrakennukset kpl 116 825 €/rakennus (KTRHS)  (>  1 = kannattava,  <  1 = ei  kannattava)
Vitikanpää
Pys yvät suoja usrakente et
 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) ml. rummut ja s ul ut 2 070 1 254 000
 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 412 167 400

yhteens ä 2 482 1 421 400
 - tilapäissuojaukset 930 63 000

yhteensä 3 412 1 484 400

Piiritäntie

Pys yvät suoja usrakente et

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 340 72 000 3 350 476 4.9

Ounaspaviljonki

 - tilapäissuojaukset 120 8 000 1 116 825 14.6

Ounasjoen itäpuolentie

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) ml. rummut ja s ul ut 1 870 748 200

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 765 536 400

 - Pe taoja n tul vapumppaamo ml . rummut ja s ulut 240 000

yhteens ä 2 755 1 524 600

 - tilapäissuojaukset 645 47 400

yhteensä 3 400 1 572 000

Syväsenvaara

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) 2 100 2 088 000

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 390 96 000

 - rumpujen s ulut 15 000

yhteens ä 2 490 2 199 000

 - tilapäissuojaukset 150 9 600

yhteensä 2 640 2 208 600

Nivavaara

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) 1 220 327 000

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 240 67 200

 - Puikuojan tulvapumppaa mo ml. rummut ja sul ut 150 000

yhteens ä 1 460 544 200

 - tilapäissuojaukset 136 11 400

yhteensä 1 596 555 600

Saarenkylä

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) 1 535 406 800

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 950 265 200

 - tul vamuuri / -a ita 257 204 000

 - Halva rinrannan tul vapumppaamo, rummut ja s ulut 72 000

 - Eri l l i set hule vesi sulut 127 800

yhteens ä 2 742 1 075 800

 - tilapäissuojaukset 1377 135 000

yhteensä 4 119 1 210 800

208 24 299 683 20.1

12 1 401 905 0.6

6 700 952 1.3

Hyötykustannuskerroin arvioitu
vahinko / investointi

19 2 219 683 1.6

16 1 869 206 1.2

Ilman toimenpidettä tulvavaarassa Keskimääräinen vahinkoarvio

Kohde Pituus (m) Kustannus € alv 0% asuinrakennukset kpl 116 825 €/rakennus (KTRHS)  (>  1 = kannattava,  <  1 = ei  kannattava)

Vaarala

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) 1 115 711 600

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 560 174 000

 - Hule vesi rakenteet ml .rummut ja sul ut 39 000

yhteens ä 1 675 924 600

 - tilapäissuojaukset 477 32 400

yhteensä 2 152 957 000

Keskusta

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot ml . huleves ivi emärit) 640 960 000

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 20 10 800

 - tul vamuuri / -a ita 150 222 000

yhteens ä 810 1 192 800

 - tilapäissuojaukset 31 3 000

yhteensä 841 1 195 800

Pullinpuoli

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) 80 56 400

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 812 433 800

 - Pa lla ri nti e 37 tul vapumppaamo, rummut ja sulut 180 000

yhteens ä 892 670 200

 - tilapäissuojaukset 162 15 600

yhteensä 1 054 685 800

Koskenkylä

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot) 310 31 200

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 300 72 600

 - Ala nii tyntie tulvapumppaa mo, rummut ja s ul ut 120 000

yhteens ä 610 223 800

 - tilapäissuojaukset 20 1 200

yhteensä 630 225 000

Veitikanharju - Viirinkangas

Pys yvät suoja usrakente et

 - ti era kennes uojaus (ti ennostot ml . huleves ivi emärit) 1 480 1 398 000

 - pengersuojaus (tul vapenke reet) 140 150 000

yhteens ä 1 620 1 548 000

 - tilapäissuojaukset 255 23 400

yhteensä 1 875 1 571 400

Km Kustannusarvio € /alv 0% Rakennukset Vahinkoarvio € (KTRHS) Hyötykustannuskerroin
Yhteensä 22 11 746 400 315 36 800 000 3.13

15 1 752 381 7.8

6 700 951 0.4

3 350 476 0.3

15 1 752 381 2.6

11 1 285 079 1.3

Hyötykustannuskerroin arvioitu
vahinko / investointi
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Taulukko 11. Laskentavaihtoehto 2 (vahinkoarviohintana 58 000 € / rakennus), samassa osalue- / toimenpidekohtainen kustannusarvio

Ilman toimenpidettä tulvavaarassa Keskimääräinen vahinkoarvio
Kohde Pituus (m) Kustannus € alv 0% asuinrakennukset kpl 58 000 €/rakennus  (> 1 = kannattava , < 1 = ei kannatta va)
Vitikanpää
Pysyvä t s uojausrakentee t
 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) ml. rummut ja sulut 2 070 1 254 000
 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 412 167 400

yhtee ns ä 2 482 1 421 400
 - tilapäissuojaukset 930 63 000

yhteensä 3 412 1 484 400

Piiritäntie

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 340 72 000 3 174 000 2.4

Ounaspaviljonki

 - tilapäissuojaukset 120 8 000 1 58 000 7.3

Ounasjoen itäpuolentie

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) ml. rummut ja sulut 1 870 748 200

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 765 536 400

 - Peta ojan tul vapumppa amo ml . rummut ja s ulut 240 000

yhtee ns ä 2 755 1 524 600

 - tilapäissuojaukset 645 47 400

yhteensä 3 400 1 572 000

Syväsenvaara

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) 2 100 2 088 000

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 390 96 000

 -  rumpuje n sulut 15 000

yhtee ns ä 2 490 2 199 000

 - tilapäissuojaukset 150 9 600

yhteensä 2 640 2 208 600

Nivavaara

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) 1 220 327 000

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 240 67 200

 - Puikuojan tulva pumppaa mo ml. rummut ja sulut 150 000

yhtee ns ä 1 460 544 200

 - tilapäissuojaukset 136 11 400

yhteensä 1 596 555 600

Saarenkylä

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) 1 535 406 800

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 950 265 200

 - tulva muuri / -a ita 257 204 000

 - Hal vari nrannan tulva pumppaa mo, rummut ja s ul ut 72 000

 - Eri l l i s et hule ves is ul ut 127 800

yhtee ns ä 2 742 1 075 800

 - tilapäissuojaukset 1377 135 000

yhteensä 4 119 1 210 800

208 12 064 000 10.0

12 696 000 0.3

6 348 000 0.6

Hyötykustannuskerroin arvioitu
vahinko / investointi

19 1 102 000 0.8

16 928 000 0.6

Ilman toimenpidettä tulvavaarassa Keskimääräinen vahinkoarvio

Kohde Pituus (m) Kustannus € alv 0% asuinrakennukset kpl 58 000 €/rakennus  (> 1 = kannattava , < 1 = ei kannatta va)

Vaarala

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) 1 115 711 600

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 560 174 000

 - Hul eves irakentee t ml.rummut ja s ulut 39 000

yhtee ns ä 1 675 924 600

 - tilapäissuojaukset 477 32 400

yhteensä 2 152 957 000

Keskusta

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot ml. hul eves i viemäri t) 640 960 000

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 20 10 800

 - tulva muuri / -a ita 150 222 000

yhtee ns ä 810 1 192 800

 - tilapäissuojaukset 31 3 000

yhteensä 841 1 195 800

Pullinpuoli

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) 80 56 400

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 812 433 800

 - Pall arintie 37 tul vapumppaamo, rummut ja s ulut 180 000

yhtee ns ä 892 670 200

 - tilapäissuojaukset 162 15 600

yhteensä 1 054 685 800

Koskenkylä

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot) 310 31 200

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 300 72 600

 - Al ani ityntie tulva pumppaa mo, rummut ja s ul ut 120 000

yhtee ns ä 610 223 800

 - tilapäissuojaukset 20 1 200

yhteensä 630 225 000

Veitikanharju - Viirinkangas

Pysyvä t s uojausrakentee t

 - ti erakennes uojaus (tie nnostot ml. hul eves i viemäri t) 1 480 1 398 000

 - pe ngers uoja us (tulva penke ree t) 140 150 000

yhtee ns ä 1 620 1 548 000

 - tilapäissuojaukset 255 23 400

yhteensä 1 875 1 571 400

Km Kustannusarvio € /alv 0% Rakennukset Vahinkoarvio € Hyötykustannuskerroin
Yhteensä 22 11 746 400 315 18 270 000 1.56

15 870 000 3.9

6 348 000 0.2

3 174 000 0.1

15 870 000 1.3

Hyötykustannuskerroin arvioitu
vahinko / investointi

11 638 000 0.7
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5.6 Hankekokonaisuudet
Esitettyjen toimenpiteiden toteutus jakautuu todennäköisesti useaan erillishankkeeseen pelkästään toteutusvastui-
den kuin rahoituksen suunnittelun kannalta. Hankejakoesitys toteuttajatahoittain ja alueittain jaoteltuna sekä priori-
soituna ja hankeyhteysmaininnoin voisi olla esim. seuraava:

Valtio, yleiset tiet
Ounasjoen itäpuolentie

1. Mt 934 Ounasjoen itäpuolentie / Purnukkaojan sulkulaitteen uusiminen ja tulvasulkujen uusiminen / toteut-
taminen päätierumpuihin Erkkiläntien pohjoispuolella ja Ounaspalvinjongin/Piiritäntien kohdalla (esim. alu-
eurakan töiden yhteydessä)

2. Mt 934 Ounasjoentien itäpuolentien tiennosto välillä Katajatie – Ounasjoentie 157, jk+pp-tien nosto välillä
Ounaspaviljonki – Vitikanpääntie (esim. päällystysurakan yhteydessä)

Syväsenvaara
1. Vt4 Sodankyläntie päätierumpujen sulkulaitteet (tarvittaessa, esim. alueurakan töiden yhteydessä)

Saarenkylä
1. Suutarintien rummun toimivuuden varmistaminen tulvatilanteessa ja tarvittaessa sulkulaite (esim. alu-

eurakan töiden yhteydessä)
2. Mattilantie huleveden purkuputken sulkulaite (esim. alueurakan töiden yhteydessä kuitenkin samaan ai-

kaan kaupungin kanssa)
3. Kt81 Kuusamontien tiennosto Kulpinranta – Kulpintörmä kohdalla (esim. päällystysurakan yhteydessä)

Vaarala
1. Kt 81 Kuusamontien tiennosto ja päätierummun sulkulaite Kuusamontie 468 kohdalla (esim. päällys-

tysurakan sekä alueurakan töiden yhteydessä)
2. Kt 81 Kuusamontien tiennosto ja sillan uusiminen Punkkiojan kohdalla (esim. sillan uusimisen yhtey-

dessä)

Koskenkylä
1. Mt 9421 Koskenkyläntie sivupengerrys välillä Koskenkyläntie 195 – 225, päätierummun sulkulaite (esim.

alueurakan töiden yhteydessä)
2. Mt 9421 Koskenkyläntie Alaniityntien kohta / laskuoja, päätierummun sulkulaite (esim. alueurakan töiden

yhteydessä)

Em. kustannusarvio on yhteensä noin 1,2 M € (alv 0%).
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Kaupunki, hulevesiviemäröinti, katuverkko ja pengerrykset
Ounasjoen itäpuolentien alue

1. Katajatie / Petaojan nyk. tulvapumppaamon toimivuuden varmistaminen ja Katajatien / Vt4 alikulkukäytävä
pumppaamon suojavalli / tilapäissuojaukset (kunnossapitourakassa)

2. Katajatien / Petaojan uusi tulvapumppaamo (omana tulvariskien pienentämishankkeena, yhtä aikaa Kata-
jatien tulvapenkereen 1/100a toteutuksen kanssa)

Syväsenvaaran alue
1. Pulkamontien rakentaminen, Takaputaantien peruskorjaus, tulvapenger väli Pulkamontie – Villenväylä

(hanke toteutumassa v.2022-2023)
2. Iivarinranta – Tasalantie kadunnostot (kadun peruskorjaustarpeen yhteydessä)
3. Keskusväylän kadunnosto (kadun peruskorjaustarpeen yhteydessä)

Nivavaaran alue
1. Puikuojantie – Mantankuja kadunnosto, tulvapenkereet (myös rata-alikulun kohdalla) ja Puikuojan uusi

tulvapumppaamo, Myllymäentien ojasulku, Myllypolku ja Jyväpolku kadunnostot (omana tulvariskien pie-
nentämishankkeena)

Saarenkylän alue
1. Saarenkoulu / maapengerrys koulu – Heikinkuja, hulevesiviemärin sulkulaite, jk+pp-tien korotus (omana

tulvariskien pienentämishankkeena)

2. Hulevesiviemäreiden sulkulaitteet Suutarintie, Saarenpuistonranta, Kuusikuja, Kuusistontie, Reunatie,
Mattilantie, Tuomaantie (kunnossapitourakassa)

3. Halvarinranta kadunnosto ja uusi tulvapumppaamo (omana tulvariskien pienentämishankkeena)
4. Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie hulevesiviemäreiden sulkulaitteet ja huoltotieyhteydet, Ellintien muu-

tokset (omana tulvariskien pienentämishankkeena yhtä aikaa ko. välin maapengerrysten kanssa)
5. Pulkamontien terveyskeskuksen pengerrysten korotukset ja jatkamiset, jk+pp-tien saneeraus Kuppurai-

sentie – Lankkutie välillä (jk+pp-tien peruskorjaustarpeen yhteydessä)
6. Näsmäntie ja Sumatie/Kotiranta kadunnostot (kadun peruskorjaustarpeen yhteydessä)

Keskusta
1. Valtakatu / Lainaanranta kadut ja tulvamuuri (hankkeen toteutus käynnistyy arviolta 2023)

Pullinpuoli
1. Lossitie / Pullinranta maapengerrys, Pullinranta / puiston tulvapenkereet ja hulevesiviemäreiden sulkulait-

teet (omana tulvariskien pienentämishankkeena). Huom! Turvaa rakennusten ohella Pullinranta kadun
liikennöinnin tulva-aikana

2. Karvonranta laskuojan ja Rannamukka sulkupengerrys (kunnossapitourakassa)
3. Pallarintie 37 tulvapumppaamo (omana tulvariskien pienentämishankkeena, yhtä aikaa Pallarintie 37 –

Tärytie 17 tulvapenkereen toteutuksen kanssa)
4. Kojamokujan rakentaminen (kadunrakennustarpeen yhteydessä)

Veitikanharju – Viirinkangas
1. Yliopistonkadun korotus 1/50a ja Ahkiomaantien kadunnosto sekä rummun sulkulaite (omana peruskor-

jaushankkeenaan / päällystysurakkaan liittyvänä)
2. Yliopistonkatu hulevesiviemäreiden sulkulaitteet (kunnossapitourakassa tai kohdan 3. yhteydessä)
3. Yliopiston baana ja tulvapenger, Harju- ja Kirkkolampien siltojen levitykset, Veitikantien kadunnosto (lii-

kennejärjestelmän kehittämishankkeen ja tulvariskien pienentämishankkeen yhteistyönä)

Em. kustannusarvio on yhteensä noin 5,5 M € (alv 0%).
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Yksityiset
Vitikanpään alue

1. Vitikanpääntien kiinteistökohtaiset pysyvät suojaukset (erillinen kiinteistöjen yhteinen tai oma hanke)

Piiritäntien alue
1. Tulvapenger (kiinteistöjen yhteinen hanke)

Ounasjoen itäpuolentie
1. Katajatien ja Katajakujan tiennostot (tiekunnan oma tulvariskien pienentämishanke)
2. Pudaskuja kiinteistökohtaiset pysyvät suojaukset (kiinteistön oma tulvariskien pienentämishanke)
3. Mäntyvitikantien nosto (tiekunnan oma tulvariskien pienentämishanke, tehtävä yhtä aikaa Mt 934 tiennos-

ton yhteydessä)
4. Mäntyvitikantien pysyvät kiinteistökohtaiset suojaukset  (Mäntyvitikantien tiennoston yhteydessä tai erilli-

sinä hankkeina)

Nivavaaran alue
1. Tähkäpolku maapengerrykset ja tiennosto (kiinteistön oma tulvariskien pienentämishanke)
2. Ohrapellontie tiennosto (kiinteistön omistajien / tiekunnan oma tulvariskien pienentämishanke)

Saarenkylän alue
1. Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie pysyvät tulvamuurit (kiinteistöjen yhteinen / oma tulvariskien pienen-

tämishanke)
2. Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie piha-alueiden korotukset osana maapengerryksiä 1/50a (kiinteistöjen

oma tulvariskien pienentämishanke)

Vaaralan alue
1. Pulliniemenkujan tiennosto ja kuivatusrakenteet (tiekunnan oma tulvariskien pienentämishanke)
2. Tulvapenger välillä Pulliniemenkuja – Palotörmäntie 29 (kiinteistöjen yhteinen / oma tulvariskien pienentä-

mishanke)
3. Palotörmäntie 13 pihatie (kiinteistön oma tulvariskien pienentämishanke)
4. Palotörmäntie 5 pihatie ja tulvapenkereet (kiinteistön oma tulvariskien pienentämishanke)
5. Myllyniityntien tienkorotus (tehtävä pääosin Kt81 Kuusamontie/Punkkioja yhteydessä)
6. Vartiokujan nosto (tiekunnan oma tulvariskien pienentämishanke)
7. Kuusamontie 786 ja 790 pysyvät pengerrykset  (kiinteistöjen yhteinen / oma tulvariskien pienentämis-

hanke)
8. Kuusamontie 804 – 810 – 822 pysyvät pengerrykset ja tiennostot (kiinteistöjen yhteinen / oma tulvariskien

pienentämishanke)
9. Elkinranta jatke (kiinteistönomistajat Elkinranta 7 ja 9 rakentamisen yhteydessä)
10. Harjuntien jatke (kiinteistönomistajat Harjuntie 24 ja 26 rakentamisen yhteydessä)
11. Vartiopolun nosto (kiinteistönomistajien oma tulvariskien pienentämishanke)

Pullinpuoli
1. Pallarintie 37 piha-alueen korotukset ja tulvapenkereet (kiinteistönomistajan oma tulvariskien pienentämis-

hanke)
2. Pallarintie 31 pengerrys (kiinteistönomistajan oma tulvariskien pienentämishanke)
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Koskenkylä
1. Tärytie 17-26 välipengerrykset (kiinteistönomistajien oma tulvariskien pienentämishanke)
2. Ahotien tiennosto ja tulvapenger (tiekunnan / kiinteistönomistajien oma tulvariskien pienentämishanke)
3. Alaniityntien nosto (tiekunnan / kiinteistönomistajien oma tulvariskien pienentämishanke)
4. Alaniityntie 38 pengerrys (kiinteistönomistajan oma tulvariskien pienentämishanke)

Veitikanharju – Viirinkangas
1. Korvanranta 3 pihatien nosto (kiinteistönomistajien oma tulvariskien pienentämishanke)
2. Yliopistonkatu 4 nyk. pengerryksen korotus (kiinteistönomistajan oma tulvariskien pienentämishanke)

Em. kustannusarvio on yhteensä noin 2,2 M € (alv 0%).

Yksityisten kiinteistökohtaisten tilapäissuojauksien kustannusarvio on arviolta noin 0,6 M €.

Aluesuojaukset (toteuttajavastuu avoin / vaatii lisäselvityksiä)
Vitikanpään alue

1. Vitikanpääntien tiennosto.

Huom! Merkittävä toimenpide mm. alueen liikennöitävyyteen ja pelastustoimelle suurtulva-aikana

Ounasjoen itäpuolentie
1. Katajatien tulvapenger 1/100a

Huom! Ratkaisu korvaa Katajatien, Katajakujan ja Mäntyvitikantien kiinteistöjen yht. 9kpl tilapäiset suojaustar-
peet ja turvaa em. kiinteistöjen liikennöitävyyden 1/100a tulvatilanteessa

Saarenkylän alue
1. Kulpinranta – Kulpintörmä – Sahatie maapengerrykset (1/50a)

Huom! Jos tämä toteutuu, ei Kuusamontietä tarvitse korottaa ko. kohdalla. Suojauksen merkitys aluesuojauk-
sena rajoittuu tällöin Kulpinväylän ja Kuusamontien välisille kiinteistöille. Mikäli Kuusamontietä ei nosteta, suo-
jauksen merkitys aluesuojauksena on huomattava Kuusamontien ja Takaputaan väliselle osalle Saarenkylää.

Pullinpuoli
1. Pallarintie 37 tiennosto ja tulvapenger Tärytie 17 kiinteistörajalle, Puutarhakujan tiennosto

Huom! Toimenpiteet suojaavat Pallarintie 37 – Puutarhakujan väliltä suojausta vaativia kiinteistöjä 8kpl. Täry-
tien penkereiden purkaminen järkevää tehdä tässä yhteydessä (maa-ainesten hyödyntäminen)

Koskenkylä
1. Mt 9421 Koskenkyläntie Alaniityntien kohta / laskuoja, uusi tulvapumppaamo

Huom! Toimenpiteellä mahdollista estää tulvavesien vahingollinen nousu Koskenkyläntien eteläpuolella Piiron-
tie – Vertinpolku kiinteistöille sekä turvata em. kiinteistöjen liikennöitävyys tulva-aikana.

Em. kustannusarvio on yhteensä noin 2,2 M € (alv 0%).
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6 Jatkotoimenpiteet

Tämä yleissuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi ohjeellisena ja jatkosuunnittelun pohjaksi niin kaupungille, ELY-
keskukselle kuin kiinteistönomistajille.

Ennen suunnitelman hyväksymistä, kaupunki asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville katusuunnitelmia / MRL:n
periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot muilta viranomaisilta sekä sidosryhmiltä.
Nähtävillä olon jälkeen suunnitelmiin tehdään mahdolliset muutokset ja tarkennukset ennen hyväksymispäätöstä.

Pulkamontien ja Takaputaantien toteutussuunnittelu on jo aloitettu. Suunnittelussa huomioidaan tämän yleissuun-
nitelman mukaiset periaatteet alueen tulvasuojelun parantamiseksi. Katujen rakentamisen yhteydessä pyritään
toteuttamaan tulvapengerrys välille Pulkamontie – Villenväylä hyödyntämällä kadunrakentamisen ylijäämämaita
(katujen rakentaminen suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2022).

Valtakadun / Lainaanrannan toteutussuunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian alueen tulvasuojelun edistä-
miseksi (rakentaminen suunniteltu vuodelle 2023)

Yliopiston ja keskustan välisen baana- ratkaisun ja linjauksen suunnittelua jatketaan tarkastellen yhteysväli aina
Jätkänkynttilän sillalle saakka. Jatkosuunnittelun yhteydessä tehdään päätökset, onko baanaa kannattavaa hyö-
dyntää tulvasuojausrakenteena.

Kaupunki pyrkii asentamaan suotovesien tarkkailuputkia kriittisimpiin paikkoihin esim. välille Kulpintörmä – Ellintie,
sisä-Saarenkylän alueelle esim. Lankkutien läheisyyteen sekä Vitikanpääntien varrelle. Suotovesiputkilla pyritään
saamaan tarkempaa tietoa maaperään (tulva-aikana) suotautuneen veden käyttäytymisestä.

Kaupunki pyrkii käynnistämään mahdollisimman pian tarvittavat neuvottelut (mm. ELY-keskuksen kanssa) hank-
keen toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuuksista mm. rahoituskuvioiden osalta. Neuvotteluiden perusteella
kaupunki ottaa kantaa mahdolliseen rooliinsa tulvasuojausrakenteiden tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuk-
sessa myös rahoituksen osalta (ml. ns. aluesuojaukset).

Kaupunki tekee tarvittavat esitykset ja  päätökset vastuulleen kuuluvien kohteiden toteuttamisaikatauluista tulevien
vuosien talousarvioiden investointiosiin.

Kaupunki jatkaa alueen maastomalliaineiston ylläpitämistä ja tarkentamista tarvittavin laserkeilauksin ja mittauksin.
Suunnitelmakokonaisuuteen sisältyvien katukohteiden jatkosuunnittelun tueksi tehdään tarvittavia tarkentavia
maaperätutkimuksia. Tutkimusten yhteydessä pyritään tarkastelemaan mahdollisuudet ulottaa tutkimuksia myös
katukohdetta laajemmin palvelemaan tulvasuojaustarpeita.

Kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota tulvariskikohteiden kiinteistönomistajille ns. tulvakorkojen mittauspalve-
lua esim. kesätyöntekijöitä tai esim. tuettua ostopalvelua hyödyntäen. Merkkauspalvelun tavoitteena olisi kartoittaa
/ merkitä kertaluontoisesti kiinteistönomistajalle esim. tontin maanpinnankorkeus ja tulvakorkeus mitoitustulvatilan-
teissa 1/50a ja 1/100a. Fyysinen korkomerkki tontilla edesauttaisi kiinteistön tulvavarautumista.

Rovaniemellä 4.5.2022

Jari Kinnunen, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
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7 Liitteet

Yleiskartta 27.4.2022 / 1:20 000
1. Yleiskartta, suunnittelualueet

Suunnitelmakartat 27.4.2022 / 1:1 000
2. Vitikanpääntie plv 0-900, Mt934 Ounasjoentie, Mäntyvitikantie, Katajatie, Piiritäntie
3. Vitikanpääntie plv 900-1900
4. Saarenkylä / Kulpinranta, Sahatie
5. Saarenkylä / Pulkamontie, Halvarinranta
6. Syväsenvaara / Pulkamontie, Keskusväylä, Iivarinranta, Tasalantie
7. Saarenkylä / Näsmäntie
8. Saarenkylä / Suutarintie - Pannunkorva
9. Saarenkylä / Pannunkorva - Puomitie
10. Saarenkylä / Saaren koulu
11. Nivavaara / Puikuojantie, Tähkäpolku, Ohrapellontie, Jyväpolku, Myllypolku, Myllymäentie, Riihitie
12. Saarenkylä / Sumatie
13. Saarenkylä / Tuomaantie – Viirintie
14. Saarenkylä / Putaan itäpää, Vaarala / Kt81 Kuusamontie 468
15. Vaarala / Pulliniemenkuja, Palontörmäntie
16. Vaarala / Kt81 Kuusamontie, Punkkioja, Myllyniityntie, Kuusamontie 786-790, Kuusamontie 804-822
17. Vaarala / Vartiokuja, Vartiopolku
18. Keskusta / Lainaanranta, Valtakatu
19. Pullinpuoli / Pullinranta
20. Pullinpuoli / Karvonranta, Venetie, Rannanmukka
21. Pullinpuoli / Pallarintie 37, Koskenkylä / Tärytie, Puutarhakuja, Ahotie
22. Koskenkylä / Koskenkyläntie 221-225
23. Koskenkylä / Alaniityntie 38
24. Viirinkangas / Veitikanharju / Yliopistonkatu
25. Viirinkangas / Ahkiomaantie
26. Vitikanpää / Ounaspaviljonki

Maisemaleikkaukset 27.4.2022 / 1:100, 1:200
27. Vitikanpääntie
28. Vitikanpääntie 192
29. Kulpinranta, Kulpintörmä, Sahatie
30. Halvarinranta (1:200)
31. Pulkamontie
32. Pulliniemenkuja 11
33. Kuusamontie 810
34. Valtakatu
35. Pullinranta
36. Pallarintie 37, Tärytie 17
37. Yliopistonkatu (1:200)
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Pituusleikkaukset 27.4.2022 1:1000/1:100
38. Vitikanpääntie
39. Vitikanpääntie 192
40. Katajatien tulvapenger, vaihtoehto 1
41. Katajatie tulvapenger, vaihtoehto 2
42. Katajatie, Katajakuja
43. Mt 934 Ounasjoen itäpuolentie
44. Mäntyvitikantie, Mäntyvitikantie 12
45. Pulkamontie
46. Iivarinranta – Tasalantie
47. Pulkamontien terveykeskus jk+pp-tie
48. Pulkamontie terveyskeskus
49. Halvarinranta
50. Näsmäntie
51. Puikuoja, Mantankuja
52. Tähkäpolku, Ohrapellontie, Jyväpolku
53. Kulpinranta- Kulpintörmä – Sahatie (Ellintie)
54. Valtakatu, Rantapuisto ja Lainaanranta
55. Pullinranta
56. Yliopistonkatu
57. Ahkiomaantie
58. Veitikantie
59. Pallarintie 31- Pallarintie 37 – Tärytie 17
60. Puutarhakuja – Ahotie
61. Kuusamontie 468
62. Pulliniemenkuja – Harjuntie
63. Palotörmäntie
64. Kuusamontie, Myllyniityntie
65. Kuusamontie 786-822

Pohjatutkimukset
- Pohjatutkimusraportti 17.3.2022
- Laboratoriotulokset 10.3.2022
- Pohjatutkimuskartta kartta 17.3.2022 / 1:20 000
- Kairausdiagrammit 1:200

Asukaspalautteet
- yhteenvedot asukaskyselyistä

Sopimusmalli tulvasuojausrakenteen sijoittamisesta
- sopimusmalli tulvasuojausrakenteen sijoittamisesta toisen kiinteistöille

Kokousmuistiot
- ohjausryhmän kokousmuistiot
- yleisötilaisuuksien muistiot
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8 Lähteet

- Kansikuva / Rovaniemen kaupunki, kevään 2020 tulva (Drone-kuva Putaan itäpäästä, kuvaaja Marko
Rautio)

- Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027 ja 2016-2021, ELY-keskus
- Rovaniemen tulvavaara- ja tulvariskikartoitus 2019, Lapin ELY-keskus
- Rovaniemen alueen tulvariskien pienentäminen kerran 100 vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa, Ma-

veplan Oy
- Rovaniemen taajama-alueen tulvien aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen yleissuunnitelma 2007, Lapin

ympäristökeskus
- Tilapäiset tulvasuojelurakenteet 2006, Uudenmaan ympäristökeskus
- Tulvakeskus tulvakarttapalvelu
- Tilapäiset suojeluratkaisut Saarenkylän, Vitikanpää, Pullinrannan ja Koskenkylän alueille 2020, Tulvakes-

kus
- Rovaniemen kaupungin tulvakortit
- Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tulvakortit
- Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskuksen tulvakortit
- Rovaniemen hulevesiverkoston toiminnallinen analyysi 2020, Afry Oy
- Rovakaira Oyj:n selvitys tulvariskialueen muuntamoiden suojaustarpeista 2020
- Paikkatietoikkuna (www.paikkatietoikkuna), digiroad
- Rovaniemen karttapalvelu (https://kartta.rovaniemi.fi/IMS)
- Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestys (www.rovaniemi.fi)
- Vesilaki, YVA-laki, patoturvallisuuslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki (www.finlex.fi)
- Grundfors Pumput Ab, Jaakko Levälampi
- www.ulefos.fi
- www.lining.fi
- www.painetec.com
- http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/


